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ÚVOD

Marketa Štefková,  
Benjamin Bossaert & Koen Kerremans

Pojem tlmočenie a preklad vo verejných službách (PTVS), známy pod an-
glickou skratkou PSIT (public service interpreting and translation) označuje 
poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb v rámci kontextu verej-
ných služieb v rozličných sektoroch (napr. vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, 
právny kontext či administratíva). Výskum v danej oblasti sa začal v ostatných 
rokoch intenzívnejšie rozvíjať v dôsledku zvyšujúceho sa dopytu po preklade 
a tlmočení v rámci podpory komunikácie vo verejných službách. Tento komuni-
kačný kontext sa stále viac vyznačuje viacjazyčnou komunikáciou medzi posky-
tovateľmi verejných služieb a ich klientmi. V prípade poskytovania verejných 
služieb v kontexte EÚ napríklad vzrastá viacjazyčná komunikácia jednak z dô-
vodu pretrvávajúceho prílivu migrantov (napr. utečencov a pracovných migran-
tov) z krajín mimo EÚ, na druhej strane v dôsledku zvýšenej intenzity pohybu 
osôb medzi členskými štátmi vďaka voľnému pohybu pracovných síl v rámci 
vnútorného trhu EÚ. 

V kontexte rastúcej globalizácie a migrácie je kľúčové vnímať snahy o pro-
fesionalizáciu PTVS v rámci členských štátov EÚ. Pojmom profesionalizácia 
označujeme súbor iniciatív, vďaka ktorým je možné skvalitniť či ďalej rozvíjať 
istú profesiu či profesijný sektor. Cieľom tejto publikácie nie je pokryť všetky 
aspekty profesionalizácie, ale zamerať pozornosť na jeden kľúčový stavebný ka-
meň v procese profesionalizácie, t. j. aspekt vzdelávania. 

Spôsoby, akými sa organizuje vzdelávanie prekladu a tlmočenia vo verejných 
službách sa v rámci jednotlivých členských štátov EÚ odlišujú. Niektoré kraji-
ny sú v tomto ohľade už o krok vpred a môžu sa oprieť o dlhoročné skúsenosti 
s inštitucionálnym rámcom certifikácie tlmočníkov a prekladateľov vo verejných 
inštitúciách, prípadne s rôznymi formami vzdelávania. Tieto krajiny môžu po-
slúžiť ako inšpirácia či model pre tie členské štáty, ktoré v súčasnosti s ohľadom 
na vzdelávanie v sektore PTVS stále zaostávajú. 

Cieľom tejto publikácie je vniesť viac svetla do praxe a tréningu tlmočníkov 
a prekladateľov vo verejných službách v nasledovných členských štátoch EÚ: 
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Belgicko, Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Španielsko. Najväč-
šia pozornosť bude venovaná problematike poskytovania týchto prekladateľ-
ských a tlmočníckych služieb a formám vzdelávania v spomenutých krajinách, 
so zameraním na didaktické metódy a praktické riešenia, ktoré sa už podarilo 
implementovať, prípadne sa v súčasnosti skúmajú. Cieľom tejto publikácie je 
tak inšpirovať osoby podieľajúce sa na vytváraní vzdelávania budúcich tlmoč-
níkov a prekladateľov vo verejných službách, či už v krajinách EÚ, alebo inde 
vo svete. Táto monografia je zároveň integrálnou súčasťou materiálov vzdeláva-
cieho trajektu pre PTVS pod názvom PACI (Professional accessible community 
interpreting), ktorý je v pilotnej fáze primárne určený študentom štyroch partner-
ských univerzít projektu PACI a následne i širokej verejnosti. 

Táto publikácia je rozdelená na osem kapitol. Prv než upriamime pozornosť na 
otázky tréningu PTVS v spomenutých šiestich krajinách (situácii v každej z nich 
sa budeme venovať v osobitnej kapitole), ponúka Erik Hertog čitateľovi v prvej 
kapitole s názvom Ako veslár: Stručná história výskumu prekladu a tlmočenia vo 
verejných službách, historický prehľad výskumu v danej oblasti. Autor najskôr 
v nadväznosti na svoju skoršiu štúdiu (Hertog a Van der Veer 2006), opisuje 
postupný vývoj výskumu v oblasti komunitného tlmočenia od od periférnych k 
ťažiskovým témam v rámci translatologického výskumu. Ďalej opisuje zmenu 
pôvodného zamerania na komunitné tlmočenie, smerom k tlmočeniu a prekladu 
vo verejných službách, ktorá sa začala už v sedemdesiatych rokoch a pokračuje 
dodnes. Hertog predstavuje kľúčové témy a referencie vo výskume tlmočenia  
a prekladu vo verejných službách, čím ponúka východisko pre tvorbu didakticky 
orientovaných aktivít a materiálov v kontexte tréningu PTVS. 

Nasledujúce tri kapitoly opisujú prax a formy vzdelávania v oblasti PTVS 
v rámci troch krajín, v ktorých sa už téme tlmočenia a prekladu vo verejných 
službách dostala patričná pozornosť, či už z hľadiska vedy, inštitucionálnej pod-
pory, ale aj vzdelávania. Ide o Belgicko, Rakúsko a Španielsko. Každá z uve-
dených krajín má vlastné špecifiká a problémy, ale aj odporúčania a návody, 
ktoré si predstavíme v troch samostatných kapitolách zameraných na špecifické 
aspekty praxe a formy vzdelávania v oblasti PTVS v danej krajine. 

V druhej kapitole s názvom Naozaj sa všetko točí len okolo peňazí? Herku-
lovská úloha tréningu tlmočníkov vo verejných službách – kvantitatívna analýza 
tréningových iniciatív v Rakúsku sa Sonja Pöllabauer venuje niekoľkým fak-
torom ovplyvňujúcim poskytovanie jazykových služieb v Rakúsku, ako napr. 
vplyv ad hoc tlmočníkov na kvalitu PTVS, či postoj štátnych inštitúcií k prob-
lematike imigrácie. Autorka ponúka prehľad vzdelávacích iniciatív pre tlmoční-
kov vo verejných službách v Rakúsku a upozorňuje na niektoré výzvy spojené 
s poskytovaním vzdelávania v tejto oblasti, napríklad nedostatočné či nestabilné 
financovanie, prípadne nízke spoločenské uznanie. Zároveň konštatuje, že zin-
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tenívnenie networkingu a spolupráce a spoločné úsilie o verejnú osvetu by mohli 
hrať dôležitú rolu pri skvalitňovaní štandardov tlmočenia vo verejných službách 
v Rakúsku, ale aj v zahraničí. 

V tretej kapitole nazvanej Inštitucionalizácia a profesionalizácia prekladu  
a tlmočenia vo verejných službách v Belgicku prezentujú autori Hélène Stengers, 
Mathieu Van Obberghen a Koen Kerremans prehľad modelov PTVS fungujúcich 
v rámci dvoch hlavných jazykových oblastí Belgicka. Vzhľadom na asymetrickú 
federálnu štruktúru štátu bol rozvoj tlmočenia a prekladu vo verejných službách 
výrazne ovplyvňovaný inštitucionálnymi a politickými reformami štátu. Výsled-
kom je, že flámsky a valónsky región vyvinuli rozličné prístupy k problematike 
profesionalizácie PTVS z hľadiska vzdelávania a certifikácie. Zatiaľ čo flámska 
vláda centralizuje organizovanie týchto služieb a zároveň riadi proces certifi-
kácie, vo frankofónnych častiach krajiny jednotná oficiálna organizácia týchto 
činností zatiaľ absentuje. 

Vo štvrtej kapitole s názvom Preklad a tlmočenie vo verejných službách 
v Španielsku konštatujú autorky Raquel Lázaro Gutiérrez a Cristina Álvaro 
Aranda, že hoci v Španielsku ešte stále ani zďaleka nedosiahli želanú mieru pro-
fesionalizácie PTVS, španielske univerzity boli hlavnou hnacou silou v procese 
zavádzania a konsolidácie tlmočenia a prekladu vo verejných službách, nie len 
ako rozvíjajúcej sa profesie a akademickej disciplíny, ale aj ako nástroja na za-
bezpečenie rovnakého prístupu jednotlivcov k verejným službám prostredníc-
tvom komunikácie. Autorky tiež upozorňujú na zvyšujúci sa záujem o výskum 
PTVS a zameriavajú sa aj na rozvoj možností vzdelávania, pričom základným 
kameňom profesionalizácie by mala byť existencia formálneho vzdelávania. 

Tri nasledujúce kapitoly popisujú situáciu v Českej republike, Poľsku a na 
Slovensku, v troch krajinách, ktoré v tejto publikácii tvoria samostatnú podsek-
ciu, sčasti pre úzke vzájomné väzby (geografické, politické či jazykové) a sčasti 
aj vzhľadom na fakt, že tlmočenie a preklad vo verejných službách sa v týchto 
krajinách nachádza stále v ranom štádiu profesionalizácie, prípadne tejto oblasti 
ešte nie je venovaná patričná pozornosť z hľadiska výskumu a vzdelávania. 

V piatej kapitole s názvom Preklad a tlmočenie vo verejných službách v Čes-
kej republike mapujú autorky Pavlína Knap-Dlouhá a Kateřína Křížová súčas-
ný stav a formy vzdelávania PTVS v Česku. Autorky upozorňujú na fakt, že  
tlmočenie vo verejných službách doposiaľ nenadobudlo rovnaké právne posta-
venia, ako je tomu v prípade súdneho prekladu a tlmočenia v právnom kontexte. 
Niekoľko iniciatív zameraných na tréning a profesionalizáciu PTVS však už za 
ostatných desať rokov uzrelo svetlo sveta vďaka mimovládnym a neziskovým 
organizáciám ako aj univerzitám v Prahe a Olomouci. 

V šiestej kapitole nazvanej Komunitné tlmočenie a preklad v Poľsku opisujú 
autorky Małgorzata Dowlaszewicz a Agata Kowalska-Szubert súčasnú pozíciu  
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a výkon praxe komunitných tlmočníkov a prekladateľov v Poľsku, ktorým zatiaľ 
poľská legislatíva nepriznáva oficiálne postavenie profesie. Ešte pred tým autor-
ky vysvetľujú dôvody, prečo používajú pojem komunitný preklad a tlmočenie 
namiesto PTVS. Ďalej ponúkajú prehľad relevantnej legislatívy, vzdelávacích 
iniciatív a profesijných organizácií súvisiacich s prácou komunitných tlmočníkov 
a prekladateľov. Prezentujú aj postavenie úradných tlmočníkov a prekladateľov 
v právnom kontexte ako najprofesionalizovanejšieho odvetvia PTVS v Poľsku. 
Ich analýza tréningových iniciatív ukazuje na jednej strane chýbajúcu jednot-
nú legislatívu a regulácie upravujúce oblasť komunitného tlmočenia a prekladu. 
Na druhej strane však kapitola prezentuje aj rastúci počet zväčša magisterských  
a postgraduálnych študijných programov, ktoré zakomponúvajú aspekty súvisia-
ce s PTVS do svojich osnov v reakcii na rastúci dopyt po tlmočení a preklade vo 
verejných službách na poľskom trhu. 

V siedmej a poslednej kapitole s názvom Preklad a  tlmočenie vo verejných 
službách na Slovensku ponúka Marketa Štefková prehľad iniciatív v oblasti 
PTVS na Slovensku. Okrem iného venuje pozornosť postaveniu tlmočníkov 
a prekladateľov vo verejných službách v  rôznych kontextoch verejného sektora 
a prezentuje svoju víziu krokov, ktoré je potrebné podniknúť v rámci procesu 
profesionalizácie PTVS na Slovensku. Tieto kroky vidí autorka ako predpoklad 
garancie a rešpektovania práv cudzincov a príslušníkov jazykových menšín na 
území Slovenska, vrátane možností integrovať sa a plnohodnotne sa podieľať na 
živote spoločnosti. 

V záverečnej kapitole predstavuje Benjamin Bossaert strategické partnerstvo, 
ktroré vzniklo v rámci projektu Erasmus+ KA2 Professional and Accessible 
Community Interpreting: A Gateway to Migrant‘s Integration (PACI), ktorého 
výstupom je okrem iných aj táto publikácia. Na projekte spolupracuje Univer-
zita Komenského v Bratislave s Palackého univerzitou v Olomouci, Vroclav-
skou univerzitou a Vrije Universiteit v Bruseli. Tento projekt možno považovať 
za priekopnícky. Jeho cieľom je vytvoriť a implementovať didaktický model 
pre oblasť PTVS, založený na e-learningových kurzoch nasledovaných prak-
tickým intenzívnym medzinárodným tréningom. Prvotnou pohnútkou pre vy-
tvorenie didaktických materiálov v rámci tohto projektu bolo podporiť tréning 
PTVS pre študentov holandského jazyka na troch partnerských univerzitách  
v Česku, Poľsku a na Slovensku, výstupy však môžu poslúžiť aj ako východisko 
pre vzdelávanie študentov s inými jazykovými kombináciami. Tento projekt mô-
žeme označiť za jednu z mála iniciatív prispievajúcich k profesionalizácii PTVS,  
s cieľom implementácie ucelených vzdelávacích modulov PTVS do kurikúl uni-
verzitných filologicky orientovných študijných programov.
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1. 
AKO VESLÁR 

STRUČNÁ HISTÓRIA VÝSKUMU 
PREKLADU A TLMOČENIA 

VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH

Erik Hertog
KU Leuven, kampus Antverpy

Už letmý pohľad na fungovanie väčších európskych miest, vezmime si nap-
ríklad Antverpy, nás presvedčí o tom, že v nemocniciach, na súdoch, v školách, 
v oblasti sociálnej starostlivosti, na úradoch práce, vo väzniciach, v rámci azylo-
vých konaní, v ambulanciách a pod. prebieha omnoho viac tlmočení ako na kon-
ferenciách. Komunitné tlmočenie (alebo tiež tlmočenie vo verejných službách) 
je suverénne najbežnejším typom tlmočenia a ako mnohí odborníci tvrdia, aj tým 
najnáročnejším. Najcharakteristickejšou vlastnosťou tejto formy tlmočenia je 
jeho intrasociálny kontext, ako aj diskurzný žáner (dialogické tlmočenie), tech-
nika tlmočenia (konzekutívna) alebo vzájomné postavenie interlokútorov (triá-
dické). Náročným ho robí práve jeho rozmanitosť a komplexnosť. Zatiaľ čo rané 
štádiá výskumu v tejto oblasti, zameraného na konkrétne a urgentné problémy 
ako tréning, profesionalizáciu, zabezpečenie kvality a pod., boli pochopiteľne 
skôr teoretického charakteru, širší výskum je tu relatívne novým fenoménom. 
V rámci nášho stručného príspevku sa pokúsime vyzdvihnúť hlavné fázy tohto 
výskumu, čo nám zároveň umožní načrtnúť širší kontext prínosu projektu PACI. 

1.  POČIATKY VÝSKUMU

Relevantným východiskovým bodom v rámci Európy je prijatie Európskeho 
dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Dokument bol vytvo-
rený v roku 1950 a vstúpil do platnosti v septembri 1953. Významný je v tejto 
súvislosti najmä článok 6, garantujúci právo na spravodlivý súdny proces, vráta-
ne práva na bezplatnú pomoc tlmočníka, pokiaľ jedna zo strán nerozumie jazyk 
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používaný v rámci súdneho procesu, alebo ním nehovorí. Podobný problém sa 
začal v sedemdesiatych rokoch riešiť aj v Spojených štátoch, čo vyústilo do pri-
jatia aktu o súdnych tlmočníkoch v USA (1978), ktorým sa stanovovali pravidlá 
tlmočenia na amerických federálnych súdoch, vrátane testovania a certifikácie1. 

Paralelným medzinárodným dokumentom je Ženevský dohovor o právnom 
postavení utečencov (1951), ktorý určuje práva utečencov a vysídlených osôb 
ako aj právny záväzok jednotlivých štátov na ich ochranu. Predmetný dohovor 
vymedzil kľúčovú pozíciu tlmočníkov v rámci registrácie utečencov a interview 
na určovanie statusu utečenca ako aj v procese ich presídľovania a právneho za-
stupovania. Pravdepodobne aj s ohľadom na širšie kompetencie tlmočníkov, ale 
predovšetkým v reakcii na rastúci počet imigrantov zaviedla Austrália už v roku 
1973 službu tlmočenia po telefóne, jeden z prvých príkladov zavádzania tech-
nológií do tlmočenia vo verejných službách2. V kontexte spomenutých právnych 
a migračných tendencií bol v Austrálii v roku 1977 založený Národný akreditač-
ný úrad pre prekladateľov a tlmočníkov (NAATI)3. 

Približne v rovnakom čase nepochybne zvyšovalo povedomie o občianskych 
právach aj Americké hnutie za občianske práva, zákony a vo všeobecnosti an-
tidiskriminačná legislatíva. Tieto snahy napríklad viedli k zriadeniu zoznamu 
tlmočníkov pre nepočujúcich (1965). Cieľom tohto kroku bolo presadzovať zá-
sady správneho výkonu tejto profesie, podporovať profesionálny rozvoj a vy-
soké štandardy poskytovaných služieb4. V roku 1975 bola na federálnej úrovni 
prijatá legislatíva zabezpečujúca prístup nepočujúcich detí ku vzdelaniu, čím sa 
posilnila potreba poskytovania tlmočníckych služieb v štátnych školách. 

Okrem právneho kontextu sa významná pozornosť venuje aj oblasti zdra-
votníctva resp. zdravotnej starostlivosti. V Kanade bol v roku 1985 prijatý zá-
kon, ktorý zjednodušil prístup k zdravotnej starostlivosti napriek jazykovým 
bariéram5 a v Spojených štátoch začala pôsobiť od roku 1994 Národná rada pre 
tlmočenie v zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšiť jazykovú dostupnosť a za-
bezpečiť kultúrne kompetentné tlmočenie v zdravotnej starostlivosti, vrátane 
štandardov pre výkon profesie a etického kódexu6. 

Tieto starostlivo naplánované inštitucionálne iniciatívy spolu s možnosťami 
včasného tréningu, či vzdelávania sa stali impulzom pre začiatok vedeckej ref-

1 [https://www.uscourts.gov/services-forms/federal-court-interpreters] (12.09.2019).
2 [ https://www.tisnational.gov.au/] (12.09.2019)
3 [https://www.naati.com.au/] (12.09.2019)  
4 [https://rid.org/] (12.09.2019)
5 [https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/canada-health-care-sys-

tem-medicare/canada-health-act.html] (12.09.2019) 
6 [https://www.ncihc.org/] (12.09.2019).
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lexie komunitného tlmočenia, no nie je žiadnym prekvapením, že vzhľadom na 
dominantné zastúpenie anglofónnych krajín bola angličtina prevládajúcim jazy-
kom aj v rámci súvisiaceho výskumu a vytvoril sa tak trend, ktorý neskôr v aka-
demickom výskume len a len silnel. 

2.  RANÉ ŠTÁDIÁ VÝSKUMU

 V sedemdesiatych rokoch sa začal rozvíjať špecializovaný výskum v oblasti 
komunitného tlmočenia. Ako by sa dalo očakávať, spočiatku prevládalo pozoro-
vanie praxe, vychádzajúc s prirodzených dát, ale už s prvými tendenciami sme-
rom ku kvalitatívnemu výskumu na základe skromných súborov kvantitatívnych 
údajov. Teoretická reflexia bola v tom čase ešte relatívne obmedzená. 

R.B.W. Anderson (1976) venuje napríklad pozornosť nezrovnalostiam v kva-
lite medzi tlmočenými a netlmočenými súdnymi procesmi, no autor sa zároveň 
zameriava aj na inštitucionálnu rolu a etickú pozíciu tlmočníka. J. Price (1975) 
prezentuje kvantitatívnu analýzu komunikácie lekárov s pacientmi hovoriacimi 
hindustánskym jazykom počas psychiatrických konzultácií, analyzujúc chyby, 
vynechania, doplnenia či interpretácie, pričom ho samotného šokovalo ich ne-
rovnomerné zastúpenie, t.j. častejšie sa vyskytovali v smere od pacienta k leká-
rovi ako naopak. Spomína tiež premenlivosť roly tlmočníka a čo je ešte dôleži-
tejšie, vplyv kultúrnych faktorov. R. Lang (1975, 1978) pozoroval behaviorálne 
aspekty sprievodcovských tlmočníkov a odhalil niekoľko kvalitatívnych nedos-
tatkov (doplnení, vynechaní, prekrútení významu), no predovšetkým nejasnú 
a ambivalentnú koncepciu roly (ošetrovateľov ako tlmočníkov) a nedostatok 
profesionality, ktorú by si daná situácia vyžadovala. 

Problematické aspekty, ktoré vyšli na povrch pri týchto prvých štúdiách (kva-
lita, porovnávanie zdrojovej a cieľovej výpovede, inštitucionálna rola, vnímanie 
etických otázok či interakcia s jednotlivými stranami), pútali pozornosť výskum-
níkov počas celých sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Blížiac sa ku koncu 
tejto chronologicky idiosynkratickej prvej fázy výskumu, môžeme pozorovať 
na jednej strane kontinuálnosť, no zároveň aj rozširovanie zamerania výskumu 
vďaka založeniu siete Critical Link v roku 1992 v Kanade7. Toto združenie už 
od svojho vzniku hralo kľúčovú rolu, jednak prostredníctvom šírenia výskumu 
medzi lektorov, profesionálov a poskytovateľov služieb, ale zároveň aj svojím 
zameraním na oblasť tréningu, vrátane certifikácie a akreditácie, na tlmočnícke 
kompetencie a kvalifikáciu, na zásady profesionality a etické kódexy, profesijné 

7 [https://criticallink.org/] (12.09.2019).
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organizácie, organizáciu práce,  odmeňovanie a pod. Aj vďaka svojim odporúča-
ným štandardom, newslettrom, tréningovými iniciatívami, konferenciami a pod., 
sa stala táto organizácia čoskoro medzinárodne rešpektovanou platformou. Svo-
ju prvú odbornú konferenciu zorganizovalo združenie Critical Link v Ontariu 
v roku 1995, deviata sa konala v roku 2019, paralelne so stretnutím projektového 
tímu PACI v Bratislave a po každej takejto konferencii bol publikovaný súhrn 
relevantných príspevkov v rámci edície John Benjamins Translation Library. 
Vplyv týchto konferencií na reflexiu výskumu PTVS je neprehliadnuteľný.

3.  PARADIGMA DIALOGICKEJ A DISKURZNEJ INTERAKCIE

V deväťdesiatych rokoch sa prenieslo ťažisko výskumu od analýzy doslov-
ného tlmočenia, vnímania a očakávania doslovného prenosu významu k obrazu 
tlmočníka ako neviditeľného sprostredkovateľa pracujúceho na základe pevných 
a prísne preskriptívnych pravidiel. Prelomovou štúdiou, ktorá otvorila cestu k to-
muto prístupu, bola Berk-Seligsonovej lingvisticko-etnografická analýza anglic-
ko-španielskych dialógov realizovaná na niekoľkých amerických súdoch (1990). 
Etnografický terénny výskum naznačuje, že tlmočník je aktívnym účastníkom 
interakcie, niekedy prekračujúcim hranicu čistej translácie, inokedy neuvedomu-
júcim si strategickú funkciu otázok obhajcov a sudcov, meniac tým pragmatický 
efekt otázok a odpovedí primárnych rečníkov. Zistilo sa taktiež, že tlmočníci ob-
časne pridávajú do svojich výpovedí prvky nepresvedčivej reči, čím ovplyvňujú 
aj dôveryhodnosť svedka v očiach poroty. Jednoznačne sa preukázalo, že tlmoč-
níkovo chápanie svojej roly a jeho komplexné správanie ovplyvňovali prenos 
jednotlivých významov a ich porozumenie. 

Koncom deväťdesiatych rokov (1998) publikovala Cecilia Wadensjö svo-
ju dizertačnú prácu zameranú na tlmočenie v rámci zdravotníctva, policajného 
vyšetrovania a azylových konaní, dokončenú v roku 1992. Aj ona prekročila 
hranicu vnímania tlmočníka ako doslovného translátora a ukázala, ako aktívne 
sa tlmočník podieľa na tvorbe výpovedí účastníkov v rámci triádického uspo-
riadania. Výpovede pri tom vnímala viac ako aktivitu a menej ako text. Jej po-
hľad vyplynul z pozorovania rozličných rolí, pozícií a postavenia, distribúcie 
zodpovednosti medzi jednotlivých účastníkov a celkového výkonu tlmočníka, 
ktorý neustále volí medzi reprodukovaním a pretváraním výpovedí ostatných 
účastníkov. Jej štúdia prezentuje tlmočníkov ako plnohodnotných aktérov, ktorí 
sa spolu s ostatnými interlokútormi podieľajú na tvorbe komunikačnej situácie. 
Vykonávajú explicitné komunikačné úkony, ako napr. žiadajú o objasnenie, vy-
zývajú na začatie či pokračovanie výpovede, komentujú svoje vlastné pretlmo-
čené výpovede, prípadne sa rozhodnú mlčať, prerušujú simultánne prehovory 
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viacerých osôb, narúšajúce poradie komunikácie. Ako Wadensjö poukázala, od 
týchto rozhodnutí závisí, či bude význam výpovedí jednotlivých interlokútorov 
posilnený alebo oslabený. 

Podobná prelomová práca vznikla aj v oblasti tlmočenia do posunkového ja-
zyka. Štúdia Melanie Metzgerovej (1999) s príznačným názvom Tlmočenie po-
sunkového jazyka: búranie mýtu o neutralite zdôrazňuje manažérsku rolu tlmoč-
níka prostredníctvom jeho snahy o interakčnú ekvivalenciu. Cynthia Roy (2000) 
vo svojej publikácii prezentuje rovnaký názor: Na základe kvalitatívnej analý-
zy interakčnej dynamiky, striedania poradia rečníkov a interakčného diskurzu 
v rámci stretnutí profesora s nepočujúcim študentom demonštruje, ako tlmočník 
neostáva len pri čistom pretlmočení výpovedí, ale neustále dopĺňa interakciu 
o vlastný príspevok. Obe spomenuté autorky vnímajú predmetné interakcie ako 
plnohodnotné participačné rámce riadiace sa komplexnými etickými princípmi. 

Po roku 2000 treba spomenúť príspevky Sandry Hale (2004, 2006). Autor-
ka študujúc otázky a odpovede v rámci výpovedí svedkov na trestných súdoch 
v Novom Južnom Welse pozorovala, akým spôsobom zápasia tlmočníci s prob-
lémami pri snahe o presný prenos propozičného obsahu, keďže nie vždy poro-
zumejú účelu či forme otázok právneho zástupcu, ako často pozmenia pragma-
tický zámer výpovede, čo zase ovplyvní stratégiu právnych zástupcov, prípadne 
poznačí presvedčivosť svedeckej výpovede. Vzhľadom na nepochopenie prag-
matických typov otázok zo strany tlmočníka dochádza k výraznému oslabeniu 
ich presvedčivosti. Claudia Angelleli (2004b) pozoruje vo svojej štúdii podobné 
rozhodnutia v rámci zdravotníckeho kontextu, kde tlmočníci robia neprimerané 
zásahy do koherencie a kohézie či registra výpovede, manipulujúc informačný 
tok prostredníctvom vynechaní, vysvetliviek či striedaním priamej a nepriamej 
reči. 

Bolo to práve znepokojenie spomenutých autorov nad otázkami interakčnej 
kvality, ktoré podnietilo posun výskumu od metód zameraných na jednoduchý 
prenos informácií k zdôrazňovaniu diskurznej analýzy interakcií. Tlmočníci za-
čali byť spolu so svojimi klientami (primárnymi rečníkmi) vnímaní ako kľúčoví 
aktéri podieľajúci sa na úspechu či zlyhaní danej interakcie. A napokon, hoci 
bilingválna komunikácia ostáva vo veľkej miere závislá od tlmočníkových ver-
bálnych výpovedí, zvýšená pozornosť sa začala venovať aj iným aspektom, ako 
napr. postoj tela, očný kontakt, výraz tváre či gestikulácia. 

Táto paradigma nepochybne so sebou prináša pozitívny kolaterálny dôsle-
dok výrazne posilneného vnímania dôležitosti tréningu. Tento vývoj tiež viedol 
k jasnejšiemu vymedzeniu oblasti komunitného tlmočenia a nastal čas na prvé 
terénne výskumy zamerané na trh s tlmočníckymi a prekladateľskými službami 
vo verejnom sektore: Shackman 1984; Gentile et al. 1996; Roberts 1997 a 2002; 
Pöchhacker 1999; Mason 1999 a 2001; Wadensjö 2001.
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4.  PARADIGMA KRITICKEJ DISKURZNEJ ANALÝZY

Pri analýze tlmočenia na súdoch, v nemocniciach alebo počas návštev u leká-
ra je nevyhnutné, že v istom momente sa pozornosť presunie na politické, inštitu-
cionálne a spoločenské štruktúry a kontexty, v rámci ktorých tlmočenie prebieha. 
V prípade azylových konaní ide napríklad v podstate o komunikačnú konfigurá-
ciu dvoch protistrán. Priebeh určuje osoba vykonávajúca interview, zastupujúca 
záujmy politických a inštitucionálnych orgánov a reprezentujúca ich ideológiu. 
Interakcia prebieha podľa pevne stanovených pravidiel a riadi sa diskurznými zá-
sadami právnej inštitúcie. Terénny výskum Roberta Barskyho realizovaný v rám-
ci výsluchov utečencov na kanadskom imigračnom úrade ukazuje, že tlmočníci 
zastávajú viac rolu aktívnych sprostredkovateľov komunikácie počas azylových 
konaní ako len mechanických prenášačov významu. Aj ďalšie výskumné iniciatí-
vy potvrdili, že tlmočníci majú tendenciu stotožňovať sa s inštitúciami, pre ktoré 
pracujú, tým že sa okrem iného usilujú o produkovanie adekvátneho výstupu, 
napr. výstupu, ktorý spĺňa formálne očakávania od daného žánru (koherentný, 
hodnoverný, konzistentný), čo je v konečnom dôsledku rozhodujúci ukazova-
teľ pri posudzovaní hodnovernosti a statusu rečníka. Vo svojich výstupoch sa 
tlmočníci usilujú spoluvytvárať obsah, ktorý je po inštitucionálnej a ideologickej 
stránke inak produktívny (the productive other), ako naznačuje názov Barskyho 
štúdie. Tlmočníci sa teda stávajú agentmi efektívnosti inštitúcií, niekedy sa sta-
vajúc dokonca do roly spolutvorcov interview, predvídajúcich odpovede, spĺňa-
júce očakávania danej inštitúcie alebo spolutvorcov písomných záznamov. Ak sa 
tlmočníci aktívne podieľajú na zisťovaní národnostného pôvodu žiadateľa, napr. 
prostredníctvom vyhodnocovania charakteristických znakov jeho jazyka, netreba 
ani zdôrazňovať, že deontologická požiadavka na zachovanie neutrality je v tom-
to prípade ešte menej realistická. (Maryns 2006; Pöllabauer 2005)

V rámci zamerania tejto fázy výskumu na pretextuálne a extratextuálne dis-
pozície, na inštitucionálne predpoklady a roly vychádzajú do popredia faktory 
ako spoločenské postavenie, trieda či pohlavie a rasa. Zástupcovia jednotlivých 
inštitúcií majú tendenciu usmerňovať interakciu v súlade s cieľmi a očakáva-
niami danej inštitúcie a realizovať komunikáciu podľa inštitucionálnych pravi-
diel a noriem: o ktorých témach sa bude hovoriť a akým spôsobom, od koho sa 
očakáva, že bude mať slovo v danom momente a na ako dlho, aký diskurzný 
žáner je vhodný pre dosiahnutie ich cieľov, akým spôsobom sú vyhodnocované 
príspevky jednotlivých interlokútorov, inými slovami celá aktivita je ovplyvnená 
ritualizovanými konverzačnými prejavmi a očakávanými cieľmi danej inštitúcie 
(Mason 2005a, 2005b). Medicínsky pracovník si zvyčajne volí taký diskurzný 
model, ktorý je podľa jeho názoru najefektívnejším prostriedkom pre úspešné 
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. V rámci kontextu zdravotnej starostlivos-
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ti vo všeobecnosti prevláda komunikačný prístup sústredený na osobnosť lekára. 
Ide o hlas medicíny, so svojou prevažujúcou vedeckou objektivitou a občasným 
nedostatkom emocionálnej účasti. V rámci medzikultúrnej komunikácie tohto 
typu môže byť tlmočník buď navádzaný k tomu, aby celkovo blokoval pacientov 
osobný a kultúrny hlas ako z medicínskeho hľadiska nerelevantný, teda ako po-
tencionálnu stratu drahocenného času lekára, a to prostredníctvom vynechávania 
informácií, nepretlmočenia, prípadne čiastočného pretlmočenia nerelevantných 
výpovedí alebo naopak, môže mať sklon súcitiť s pacientovou z diskurzného 
a kultúrneho hľadiska oslabenou pozíciou a kompenzovať nedostatok účasti zo 
strany lekára prostredníctvom doplnení, vysvetlení či využívania adekvátneho 
jazykového registra a reči tela. 

5.  SITUAČNÁ ANALÝZA Z ROKU 2006

Po zhruba tridsiatich rokoch postupne rastúceho záujmu a zintenzívňovania 
výskumnej činnosti v oblasti komunitného tlmočenia sa zdalo, že nastal čas na 
načrtnutie status quaestionis (Hertog a van der Veer 2006). Prostredníctvom nie-
koľkých pohľadov z vtáčej perspektívy vytvorili kolegovia prehľad doterajšieho 
výskumu v hlavných doménach tohto typu tlmočenia a zároveň sa pokúsili na-
črtnúť trendy jeho ďalšieho vývoja. V nasledujúcom výklade ponúkame sumár 
niekoľkých vybraných príspevkov:

Franz Pöchhacker, vo svojom príspevku Výskum a metodológia v tlmočení 
v kontexte zdravotnej starostlivosti analyzoval výskum z perspektívy viacerých 
disciplín, tematických orientácií a metodologických postupov, vrátane zamera-
nia sa na produkt a proces tlmočenia, komunikačnú prax a poskytovanie starost-
livosti. 

Hanneke Bot vo svojej štúdii Komunitné tlmočenie v starostlivosti o duševné 
zdravie na základe výsledkov svojho prieskumu usúdila, že tlmočník má tenden-
ciu ovplyvňovať obsah komunikácie rôznymi spôsobmi, pričom každý z nich má 
dopad na kvalitu starostlivosti. 

Sandra Hale v príspevku Témy a metodologické problémy vo výskume súd-
neho tlmočenia analyzovala využitie lingvistických a nelingvistických metodo-
lógií vo výskume jazykových prejavov v rámci tlmočenia v súdnej sieni. 

Sonja Pöllabauer v príspevku pod názvom „Počas interview poskytne tl-
močník verné pretlmočenie“ analyzuje možnosti a nástrahy výskumu tlmočenia 
v oblasti migrácie, azylových konaní a v policajnom kontexte: metodologické 
a výskumné paradigmy. Ide o bibliometrickú analýzu rozsiahleho skúmaného 
korpusu tlmočenia v kontexte migrácie, azylových konaní a polície a použitých 
analytických postupov. 
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Melanie Metzger prináša prehľad najvýznamnejších štúdií v oblasti tlmoče-
nia posunkového jazyka v kontexte výskumu komunitného tlmočenia, pokrýva-
júcich široké spektrum tém a metodologických prístupov v rámci širšieho kon-
textu výskumu komunitného tlmočenia. 

Tim Connell analyzuje využitie nových technológií v procese tlmočenia na 
diaľku. Skúma využitie technologických riešení ako možnej odpovede na prob-
lémy a otázky efektívnejšieho poskytovania služieb, so zreteľom na praktické 
a etické aspekty práce tlmočníka.

So svojou hĺbkou a šírkou syntézy je predmetná publikácia dobrým (efektív-
nym!) východiskovým bodom pre každého, kto realizuje výskum v oblasti ko-
munitného tlmočenia, predovšetkým pre mladších kolegov, ktorí majú ambíciu 
pustiť sa do vlastných výskumných projektov. 

6.  KONSOLIDÁCIA

Ďalším dôkazom toho, že komunitné tlmočenie medzičasom dospelo je po-
zornosť, ktorú tejto oblasti začali venovať vplyvní hráči, akými sú vydavateľstvá 
alebo medzinárodné inštitúcie. Od istého času napríklad začalo Generálne riadi-
teľstvo Európskej komisie pre tlmočenie pozývať rečníkov zastupujúcich oblasť 
komunitného tlmočenia na svoju pravidelnú univerzitnú konferenciu, dovtedy 
venovanú výlučne téme konferenčného tlmočenia. Zároveň začalo Generálne 
riaditeľstvo podporovať pracovné skupiny pri tvorbe sprievodných publikácií 
s cieľom šíriť v rámci EÚ odporúčania a usmernenia pre výkon danej profesie. 
Ako príklady spomenieme pracovné fórum zamerané na otázky viacjazyčnos-
ti a tlmočníckeho tréningu8 a správu osobitnej záujmovej skupiny pre preklad 
a tlmočenie vo verejných službách9. Veľmi účinným nástrojom je samozrej-
me Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z  20. októbra 2010 
o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní10, spolu s ďalšími podobnými 
smernicami o právach obetí či o právnej pomoci. Ďalšími dvoma vplyvnými do-
kumentami je medzinárodná norma ISO 13611:2014(E): Usmernenia pre oblasť 
komunitného tlmočenia a norma 20228: 2019 O tlmočníckych službách – právny 
výklad Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu (ISO)11. Tieto dokumenty 

8 [https://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/Reflection%20Forum%20Final%20Report.pdf] 
(12.09.2019)

9 [https://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/SIGTIPS%20Final%20Report.pdf] (12.09.2019)
10 [http://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/directive_en.pdf] (12.09.2019)
11 [http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=54082] a [https://www.iso.org/stan-

dard/67327.html] (12.09.2019). 
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zavádzajú rôzne súčasti komunitného tlmočenia a tlmočenia v právnom kontexte 
a vymedzujú požadované kompetencie ako aj základné princípy a praktické od-
porúčania pre poskytovateľov týchto služieb. Hoci môže byť človek z vágnych 
formulácií týchto štandardov sklamaný, predsa môžu napomôcť pri evaluácií 
všeobecnej legislatívy či výkonu praxe. 

Špecificky na oblasť komunitného tlmočenia sú zamerané aj učebnice vydané 
autormi Hale 2007; Corsellis 2008; de Pedro Ricoy et al. 2009; Tipton a Furma-
nek 2016) alebo učebnice venované technike dialogického tlmočenia (Cirillo 
and Niemants 2017) – pozri zoznam použitej literatúry. Príručky ako napr. John 
Benjamins Handbook of Translation Studies 4 vols12 obsahujú tiež príspevky 
o danej oblasti napr. diskurzná analýza (Christina Schäffner), medzikultúrna me-
diácia (David Katan), tlmočenie v súdnom/právnom kontexte (Debra Russell), 
tlmočenie a preklad posunkového jazyka (Lorraine Leeson a Myriam Vermee-
rbergen) a komunitné tlmočenie (Hertog 2010). Konsolidačný trend je zrejme 
najviditeľnejší, ak sa dostávajú príspevky o danej oblasti do encyklopédií ako 
napr. Routledge Encyclopedia of Translation Studies s heslami o kultúre, nor-
mách, etike, kvalite, posunkovom jazyku, dialogickom, súdnom či komunitnom 
tlmočení (Wadensjö 2001). Ešte špecifickejšie sa tejto oblasti venuje Routledge 
Encyclopedia of Interpreting Studies s minimálne 21 heslami o výskume tlmoče-
nia a a inými relevantnými príspevkami okrem iného o kontexte azylového ko-
nania (Katrijn Maryns), komunitnom tlmočení (Sandra B. Hale 2015), súdnom 
tlmočení (Ruth Morris), tlmočení v kontexte vzdelávania (Elizabeth A. Wins-
ton), tlmočení v oblasti zdravotnej starostlivosti (Elaine Hsieh), tlmočení v kon-
texte starostlivosti o duševné zdravie (Rachel Tribe a Pauline Lane), v kontexte 
polície (Isabelle Perez), väzenskom kontexte (Aída Martínez-Gómez), tlmočení 
v rámci psychoterapeutiky (Hanneke Bot) a tlmočení v právnom kontexte (Her-
tog 2015). Posledným príkladom referenčného diela obsahujúceho relevantné 
materiály pre náš prieskum je Wiley Online Library Encyclopedia of Applied 
Linguistics13 s príspevkom Sonje Pöllabauer (2013) o komunitnom tlmočení ale-
bo Erika Hertoga (2012) o tlmočení v právnom kontexte.

Napokon treba spomenúť ešte dva ďalšie indikátory konsolidácie v tejto ob-
lasti. Výskum komunitného tlmočenia sa začal presadzovať v rámci viacerých 
odborných časopisov Interpreting, Meta, Target, The Interpreters’ Newsletter, 
Journal of Interpretation, The Interpreter and Translator Trainer, Translation 
and Interpreting Studies, Journal of Specialised Translation, Translation & In-
terpreting, The Translator, aby sme spomenuli aspoň niektoré z nich. Pomerne 

12 [https://benjamins.com/catalog/hts] (12.09.2019)
13 [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781405198431] (12.09.2019)
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pravidelne vydávajú čísla venované výlučne výskumu v predmetnej oblasti (napr. 
Remael a Carroll 2015). Druhým dôležitým indikátorom je vznik niekoľkých 
nových národných a medzinárodných sietí (okrem Critical Link International), 
ktoré prispeli k posilneniu spolupráce v danej oblasti. Úlohou združenia EULITA  
(Európskej asociácie tlmočníkov a prekladateľov v právnom kontexte)14 je zais-
ťovať občanom prístup k spravodlivosti napriek jazykovým a kultúrnym barié-
ram, zvyšovať kvalitu v oblasti tlmočenia a prekladu v právnom kontexte a za-
bezpečovať dodržiavanie princípov korektnej spolupráce s inštitúciami právneho 
systému a s odborníkmi. ENPSIT (Európska sieť tlmočníkov a prekladateľov 
vo verejných službách) má zase za cieľ monitorovať kvalitatívne štandardy pre 
tlmočenie a preklad vo verejných službách v rámci európskej legislatívy ako 
nástroje integračnej politiky zaisťujúcej rovnosť príležitostí15. 

7.  TEMATICKÉ ZAMERANIE SÚČASNÉHO VÝSKUMU  
KOMUNITNÉHO TLMOČENIA

Čo ostáva nemenné počas ostatných desaťročí vo výskume komunitného 
tlmočenia je zameranie na oblasť tréningu a profesionalizácie, na kvalitu a na 
poskytovanie či nedostatok poskytovaných tlmočníckych služieb vo verejnom 
sektore, rastie len rozsah a heterogenita kontextov komunitného tlmočenia. Nie-
kdajšie takmer výlučné zameranie na oblasť tlmočenia v zdravotnej starostlivosti 
a súdneho tlmočenia sa v súčasnosti rozšírilo na oblasti ako napr. sociálna sta-
rostlivosť, bývanie, zamestnávanie, mediácia, vzdelávanie, azyl, náboženstvo, 
väzobné stíhanie, starostlivosť o deti, duševné zdravie, probácia, ambulantná 
starostlivosť atď. No okrem stále sa opakujúcich tém však v súčasnom výskume 
vystupujú do popredia niektoré nové otázky. Z kapacitných dôvodov uvedieme 
v každej kategórii len jeden či dva referenčné príklady. 

7.1  Metodologická rozmanitosť

Observačné terénne výskumy majú v súčasnosti k dispozícii oveľa sofistiko-
vanejšie metódy zbierania údajov, ako napr. observácia participantov, interview 
či video nahrávky, dotazníky, diskusie fokusových skupín a pod. Takýto ling-
visticko-etnografický terénny výskum (Snell, Shaw a Copland 2015) sa opiera 

14 [https://eulita.eu/wp/european-projects/] (12.09.2019)
15 [http://www.enpsit.org/] (12.09.2019).
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najmä o metódy diskurznej analýzy, pragmatickej, interakčnej a konverzačnej 
analýzy, kulturológie a pod. Cieľom je obohatiť naše chápanie procesu komu-
nikácie ako lingvistickej, no zároveň aj spoločenskej činnosti v rámci určitej 
situácie či kontextu. Treba však poznamenať, že výskum už dávno prekročil hra-
nice samotnej lingvistiky. Cenné informácie pre pochopenie teórie i praxe ko-
munitného tlmočenia sme získali z sociologických prístupov (vytváranie identít  
v rámci komunikácie alebo inštitucionálne postoje tlmočníkov), prípadne z iných 
vedeckých disciplín ako napr. práva a medicíny, manažmentu a politológie, eko-
nómie a psychológie. (Inghilleri 2003; Greenhalgh et al. 2006;Verrept 2012) 

7.2  Interdisciplinarita

Sprievodnou črtou metodologickej rozmanitosti je interdisciplinarita, charak-
teristická pre značnú časť súčasného výskumu. Mnohé projekty či publikácie 
vznikajú ako spolupráca zmiešaných skupín výskumníkov z rôznych disciplín. 
Odborníci na výskum tlmočenia spolu s kolegami z oblasti práva skúmajú rolu 
a vplyv tlmočníka v rámci trestných konaní. Spolu s policajnými úradníkmi ana-
lyzujú spôsoby prispôsobenia techniky výsluchov pri tlmočení prostredníctvom 
videa či pri vypočúvaní maloletých osôb. V spolupráci s výskumníkmi z oblasti 
medicíny vyhodnocujú vplyv tlmočenia na diaľku na komunikáciu medzi le-
károm a pacientom. So zdravotníckymi špecialistami vyhodnocujú spokojnosť 
pacientov s prácou ad hoc verzus profesionálnych tlmočníkov a pod. Príkladmi 
výskumov s priamym a potenciálne významným prínosom sú Bot 2005, Bischoff 
2008, Rombouts 2012 a Hlavac et al. 2018.

7.3  Teória

V súčasnom výskume badáme očividný trend zasadzovania výsledkov empi-
rického a observačného výskumu do solídnejšieho teoretického rámca. Dva prí-
klady z prostredia komunitného tlmočenia sú charakterizované vzťahom meta-
relevancie v rámci sémanticko-pragmatickej diskurznej roviny danej interakcie. 
Klienti prinášajú so sebou svoj pôvod a kultúrne dispozície do istej spoločensky 
formovanej situácie a to isté platí aj o tlmočníkoch. Tlmočník preto musí de-
dukovať komunikačný zámer rečníka, pričom môže vychádzať z lingvistických 
a neverbálnych, ale aj z inštitucionálnych a kontextuálnych indícií. 

Bourdieu (1972) prináša s pojmom habitus zaujímavý nástroj na analýzu 
spôsobu, akým sa skupinová či inštitucionálna kultúra ako aj osobná história 
podieľajú na vývoji tela i mysle jedinca a tým ovplyvňujú jeho konanie v danej 
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situácii. Keďže ľudia s rovnakým pôvodom majú obvykle podobné dispozície 
v rámci spoločného sociálneho priestoru, je zrejmé, že pri komunikácii pros-
tredníctvom tlmočníka hrozí nevyhnutné riziko prisudzovania takých myšlienok 
resp. zámerov rečníkovi, ktoré vôbec nahlas nevyslovil či nezamýšľal vysloviť. 
Ako konštatujú Sperber a Wilson (1986), v našom prípade tlmočník ako prí-
jemca dedukuje na základe obdržaných informácií a mimojazykových impulzov 
obsiahnutých vo výpovedi, aký je komunikačný zámer primárneho rečníka a zá-
roveň vyhodnocuje kontextuálnu a situačnú relevanciu daného zámeru. Rozhod-
nutia tlmočníka pri prenose propozičného obsahu a ilokučného vplyvu výpovede 
môžu teda vyvolať potenciálny rozpor medzi pôvodnou a tlmočníkom rekon-
štruovanou identitou primárneho rečníka, bez toho, aby si to komunikanti vôbec 
uvedomili. Keď následne komunikanti prisudzujú tlmočený obsah a komunikač-
ný zámer primárnemu rečníkovi, nie tlmočníkovi, môže to mať vážne dôsledky 
napr. v rámci súdneho či medicínskeho kontextu. Tlmočníkova výpoveď sa tak 
stáva podkladom, na základe ktorého formuje sudca či lekár svoje rozhodnutia. 
(Mason 2006; Gallez a Maryns 2014)

7.4  Textualizácia

Mnohé, ak nie väčšina kontextov verejných služieb sa vyznačujú administra-
tívnym charakterom práce. V týchto kontextoch dochádza k neustálemu precho-
du medzi ústnou a písomnou fázou interakcie. Či už na policajnej stanici ale-
bo nemocničnom oddelení prebieha proces entextualizácie (prenos informácie 
z ústneho do písomného média a späť). Podozrivý je konfrontovaný s písomnou 
verziou ústne pretlmočenej výpovede, pri ktorej sa očakáva, že bude zapísaná čo 
možno najpresnejšie podľa podozrivého vlastných, no pretlmočených slov a kto-
rá je v podstate pre policajného úradníka písomnou verziou toho, čo odznelo. Ne-
treba azda ani zdôrazňovať, že takýto proces so sebou prináša nie len sémantic-
ké, ale aj pragmatické, metapragmatické a v konečnom dôsledku aj potenciálne 
justičné dôsledky. Navyše, záznam výsluchu sa bude využívať ako procedurálne 
a inštitucionálne relevantná verzia výpovede a daný proces obnáša pozoruhodné 
napätie medzi ústnymi a písomnými fázami interakcie. 

Ešte jeden príklad: Azylové konanie je vo svojej podstate kombináciou úst-
neho jadra a administratívnych dokumentov, písomných výpovedí, svedectiev, 
znaleckých posudkov a pod. Tieto písomné materiály sa neustále prenášajú 
z jedného procesného úkonu na druhý a musia byť tak ustavične de- a rekon-
ceptualizované prostredníctvom tlmočníka. V stati 4. sme si čiastočne ukázali, 
do akej miery sa tlmočníci môžu prispôsobovať očakávaniam danej inštitúcie 
ohľadom svojej roly, napr. prispôsobovaním svojich ústnych výpovedí kritériám 
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písomného záznamu, autonómnym vysvetľovaním intervencií, prípadne dopĺňa-
ním písomného prekladu výpovede žiadateľa o azyl. (Inghilleri 2005; Komter 
2006; Pöchhacker and Kolb 2009; Maryns 2006 and 2013) 

7.5  Reč tela

Vzhľadom na často citlivý charakter komunikačných situácií v rámci kon-
textu verejných služieb naráža výskum na očividný problém získavania súhlasu  
s nahrávaním. Ak však všetci účastníci komunikácie udelia svoj súhlas, alebo 
ak ide o všeobecnejšie druhy komunikačných situácií, prinášajú diskrétne formy 
nahrávania tlmočených interakcií zaujímavé výsledky, predovšetkým z hľadiska 
reči tela. Ľudia koniec koncov siahajú v rámci interakcie po rôznych komuni-
kačných prostriedkoch. K porozumeniu procesu interakcie prostredníctvom tl-
močníka môže významne prispieť práve multimodálny výskum zohľadňujúci 
faktory, akými sú dôležitosť gestikulácie a výrazov tváre, postoj a priestorové 
rozmiestnenie komunikantov, a súhra pohľadov, očného kontaktu, stratégií upri-
amovania a upútavania pozornosti, koordinácie striedania sa komunikantov, 
konverzačných postojov, vzájomné vnímanie statusu, vplyvu či roly jednotli-
vých komunikantov. (Angelelli 2004b; Mason 2005; Pöllabauer 2007)

7.6  Rola

Jedným z významných prínosov raných štádií výskumu je pochopenie skutoč-
nosti, že obsah a komunikačný zámer sú spoločným produktom všetkých účast-
níkov komunikačnej situácie. Toto poznanie viedlo k uvedomeniu si a uznaniu 
zložitosti roly tlmočníka vo verejných službách. 

Hoci sa naďalej rešpektujú princípy nestrannosti a dôvernosti tlmočenia, čo-
raz viac priestoru sa otvára rôznorodosti kontextov, účelov interakcie a potrebám 
interlokútorov. Na jednom konci tohto spektra stoja situácie, kde môžu byť záuj-
my jednotlivých komunikačných strán protichodné a tlmočníkova interpretácia 
sa stáva základom oficiálneho záznamu komunikácie. V takomto prípade musí 
tlmočník na seba vziať pomerne reštriktívnu rolu usilujúc sa o čo najvyššiu mie-
ru presnosti tlmočenia. Táto pozícia kladie dôraz na zdrojovú výpoveď, čím sa 
eliminujú potenciálne nedorozumenia medzi terapeutom a pacientom, právni-
kom a klientom či policajtom a podozrivou osobou. 

V pomyselnom strede načrtnutej škály sa nachádzajú z teleologického hľa-
diska konštruktívnejšie komunikačné situácie, v rámci ktorých sa tlmočník 
orientuje viac na komunikačný cieľ (konečný výstup) zohľadňujúc dynamický 
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kontext danej situácie a opierajúc sa o profesionálnu zodpovednosť za potreby 
a ciele všetkých primárnych rečníkov. Tlmočník zaujíma do istej miery pragma-
tický postoj nezávislého účastníka, ktorý sa však podieľa na tvorbe komunikácie 
a môže vysvetľovať a korigovať výpovede či zodpovedným spôsobom podpo-
rovať a prispievať k napĺňaniu potrieb interlokútorov a účelu komunikácie. Vý-
skum ukázal, že tlmočník si môže voliť medzi rôznymi stupňami „neviditeľnos-
ti“ v rámci tejto škály počas tej istej komunikačnej situácie. Podmienkou pre 
úspešné uplatňovanie takéhoto prístupu je však očividne absolvovanie tlmočníc-
keho tréningu a znalosť profesionálnych a etických princípov. 

Na opačnom konci načrtnutej škály sa nachádzajú oveľa proaktívnejšie roly 
tlmočníka, ktorý môže pôsobiť napr. ako kultúrny mediátor prekonávajúci kul-
túrne rozdiely a urovnávajúci prípadné nedorozumenia a konflikty. V rámci mož-
nej roly obhajcu tlmočník pôsobí v záujme svojho klienta, dbajúc na kvalitu 
poskytovanej starostlivosti a komunikácie zo strany poskytovateľov služieb či 
verejných inštitúcií a podnikajúc príslušné kroky v prípade porušenia práv svoj-
ho klienta. 

K zložitosti roly tlmočníka ďalej prispievajú protichodné očakávania. Sud-
covia a ošetrovatelia, policajní úradníci alebo osoby neovládajúce oficiálny 
jazyk, nepočujúci klienti či učitelia, každý z nich môže mať rozdielne očaká-
vania a vnímanie roly tlmočníka. Takéto protichodné očakávania môžu taktiež 
ovplyvniť proces rozhodovania tlmočníka vo verejných službách o tom, do akej 
roly z uvedenej škály sám seba situuje, niekedy ostáva v rámci striktne norma-
tívneho kontextu, inokedy citlivo, opatrne a zodpovedne zaujíma konštruktív-
nejšiu komunikačnú pozíciu. (Shlesinger 1991; Kadric 2001; Angelelli 2004a; 
Hale 2008; Martin a Ortega Herràez 2009; Dean a Pollard 2011; Bot a Verrept 
2013)

7.7  Technológie

Tlmočenie prostredníctvom telefónu (veľmi bežná forma v kontexte tlmoče-
nia vo verejných službách vo Flámsku) alebo tlmočenie prostredníctvom videa 
(pomerne rozšírené v belgických štátnych nemocniciach) nadobúdajú čoraz väč-
ší význam v rámci tréningu a výkonu profesie komunitného tlmočníka. Pred-
pokladáme, že podobne bude so zavádzaním malých prenosných tlmočníckych 
zariadení rásť aj potreba ovládania techniky simultánneho tlmočenia, v súčas-
nosti vyžadovaná len pri šušotáži pre obžalovaného v rámci súdneho procesu 
alebo pri dlhších tlmočeniach pre cudzojazyčných klientov v kontexte zdravot-
nej či sociálnej starostlivosti. Iné faktory ako napr. tlmočenie naprieč veľkými 
vzdialenosťami, zriedkavosť výskytu určitých jazykových kombinácií, akútna 
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potreba či bezpečnostné dôvody a áno, aj úspora nákladov, to všetko prispeje 
k rozmachu odvetvia tlmočenia na diaľku / prostredníctvom videa. Prebieha od-
borný výskum zameraný na určovanie kvalitatívnych štandardov audiovizuálne-
ho prostredia, rozdiely medzi tlmočením prostredníctvom audiovizuálnej tech-
niky a tvárou v tvár, potenciálne nevýhody využívania audiovizuálnej techniky  
a potrebu kvalitných interdisciplinárnych usmernení. V rámci právneho kontextu 
si musí tlmočník osvojiť istý súbor zručností (kombináciu vysoko pokročilých 
písomných a ústnych jazykových zručností), aby bol pripravený na rýchlo rastú-
ci dopyt po tlmočení odpočúvaných telefonátov. (Connell 2006; Ko 2006; Kelly 
2008; Ozolins 2011; Braun a Taylor 2012; Fowler 2013)

8.  REFLEXIA PROJEKTU PACI:  
PROFESSIONAL AND ACCESSIBLE COMMUNITY INTERPRETING,  
A GATEWAY TO MIGRANTS’ INTEGRATION16 

Projekt PACI evidentne nevznikol ako blesk z jasného neba. Jeho autori nad-
viazali na predošlé aktivity v danej oblasti a okrem nezávislosti výskumu komu-
nitného tlmočenia vo všeobecnosti mohol tento projekt priamo a konkrétnym 
spôsobom profitovať aj z dávnejších iniciatív. V tomto kontexte sa obmedzíme 
na európske projekty, keďže aj samotný projekt PACI je financovaný z prostried-
kov EÚ. Keď sa zameriame na základné piliere projektu PACI, na ciele, ktoré 
boli pre tento projekt vytýčené, uvedomíme si, že jeho autori nepochybne čerpali 
inšpiráciu z nasledujúcich projektov:

8.1  Kompetencie

Je potrebné zabezpečiť rozvoj kompetencií a zručností tlmočníkov. Pri tvorbe 
kurzov a vzdelávacích stratégií je možné vychádzať zo skoršieho, všeobecnej-
šieho projektu Aequitas17 ako aj z dvoch nižšie uvedených projektov budova-
nia vzájomnej dôvery, pričom druhý z nich obsahuje konkrétne návrhy cvičení, 
zdroje tréningových materiálov a cvičení, vrátane video nahrávok18.

16 [https://www.kgns.info/paci] (12.09.2019)
17 [https://eulita.eu/wp/wp-content/uploads/files/Aequitas_Acces%20to%20Justice%20

across%20Language%20and%20Culture%20in%20the%20EU.pdf] (12.09.2019) 
18 : [http://www.buildingmutualtrust.com/the-bmt-(1)-project.html] (12.09.2019)
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8.2  Menej rozšírené jazyky

Projekt sa zaoberá menej rozšírenými jazykovými kombináciami stredo-
európskych jazykov (češtiny, poľštiny a slovenčiny) s holandčinou. Projekt 
TraiLLD: Training in Languages of Lesser Diffusion pomenúva problémy a po-
núka odporúčania pre oblasť tréningu a garantovania kvality v súvislosti s touto 
nezvyčajnou výzvou19. 

8.3  Kontext

Pacienti, ktorí neovládajú miestny oficiálny jazyk alebo pochádzajú z ko-
munity migrantov či príslušníkov etnických menšín, často nedokážu efektívne 
komunikovať so zdravotníkmi. Zdravotnícky personál zároveň často neporozu-
mie potrebám takýchto pacientov prípadne nie je schopný od nich získať iné 
relevantné informácie. Jazyk a komunikácia sú považované za najzávažnejšie 
problémy v rámci styku s migrantmi či príslušníkmi etnických menšín v kon-
texte zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu by mal byť v prípade potreby 
k dispozícii profesionálny tlmočník na zabezpečenie plynulej komunikácie me-
dzi inojazyčným pacientom a zdravotníckym personálom20. 

Ďalším príkladom špecifického kontextu je oblasť mediácie, rýchlo sa roz-
víjajúci nástroj riešenia právnych sporov. Mnohé rozpory vôbec neskončia pred 
súdom, ale podarí sa ich vyriešiť v rámci citlivo vedených mediačných konaní: 
únosy detí jedným z rodičov, susedské spory či konflikty medzi rodičmi a školou. 
Ak je jednou zo zúčastnených strán osoba neovládajúca štátny jazyk, v takom 
prípade sú v rámci komunikácie medzi účastníkmi sporu a mediátorom potrebné 
veľmi špecifické tlmočnícke zručnosti, obzvlášť ak jedna zo strán komunikuje na 
diaľku. Práve touto problematikou sa zaoberá projekt Understanding Justice21.

Ako posledný príklad uvedieme projekt EÚ v spolupráci s UNHCR QUADA 
– Qualitätsvolles Dolmetschen im Asylverfahren, ktorého výsledkom bola aj os-
nova tréningu s príručkou v nemeckom (Trainingshandbuch für Dolmetscher 
Innen im Asylverfahren) a v anglickom jazyku22. 

19 [https://www.arts.kuleuven.be/english/rg_interpreting_studies/research-projects/trailld] 
(12.09.2019).

20 [https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/promotion/fp_promotion_2002_frep_14_
en.pdf] (12.09.2019).

21 [http://www.understandingjusticeproject.com/assets/uj_report.pdf] (12.09.2019) 
22 [https://www.ciuti.org/wp-content/uploads/2018/06/2018_QUADA.pdf]
 [https://www.bfa.gv.at/bmi_documents/1600.pdf] (12.09.2019)
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8.4  Špecifické cieľové skupiny

Co-Minor-IN/QUEST, Co-Minor-IN/QUEST II a ChiLLS: Children in Legal 
Language Settings sú projekty zamerané na problematiku tlmočenia interview 
alebo výsluchov maloletých, obzvlášť zraniteľných detí. Projekty obsahujú aj 
tréningové moduly pre profesionálnych tlmočníkov a zároveň aj materiály a od-
porúčania vo forme videa a protokolov23.

Iniciatíva SOS-VICS: Speak Out for Support sa zaoberá oblasťou tlmoče-
nia v prípadoch rodového a domáceho násilia24, zatiaľ čo projekt JUSTISIGNS 
upozorňuje na často obmedzený status posunkových jazykov, brániaci nepoču-
júcim v prístupe k informáciám a spravodlivosti na všetkých stupňoch súdneho 
procesu25. 

8.5  Kvalita

Projekt PACI môže čerpať inšpiráciu aj z iniciatívy QUALETRA: Quality in 
Legal Translation, z jej výskumu a informácií o viacjazyčných terminologických 
databázach, prekladových pamätiach a metodike vyhodnocovania kvality tlmo-
čenia v právnom kontexte26. 

Projekt Qualitas: Assessing Legal Interpreting Quality through Testing and 
Certification sa zase zameriava na testovanie a stratégie autonómneho hodnote-
nia a ponúka aj príklady vzorových testov požadovaných znalostí, kompetencií 
a tlmočníckych zručností, vrátane pravidiel profesionálneho vystupovania a etic-
kých princípov, neopomínajúc ani výzvy práce s menej rozšírenými jazykmi27. 

8.6  Tlmočenie na diaľku

Tri projekty AVIDICUS (Assessment of Video-Mediated Interpreting in Cri-
minal and Civil Justice) sú zdrojom vedeckých poznatkov, observačných a tré-
ningových modulov, protokolov, brožúr a videí o problematike tlmočenia pros-

23 [https://www.arts.kuleuven.be/english/rg_interpreting_studies/research-projects/co_minor_in_
quest/index] (12.09.2019)

24 [http://sosvicsweb.webs.uvigo.es/] (12.09.2019)
25 [http://justisigns.com/JUSTISIGNS_Project/About.html] (12.09.2019).
26 [http://eulita.eu/wp/qualetra-0/] (12.09.2019)
27 [http://www.qualitas-project.eu/] (12.09.2019).
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tredníctvom videa v právnom kontexte28. Užitočné praktické informácie však 
môžu byť prínosom pre každý projekt v oblasti komunitného tlmočenia vzhľa-
dom na rastúci dopyt po tlmočení prostredníctvom videotechnológií v komunit-
nom kontexte, či už v nemocniciach, vo vzdelávaní, v azylovom konaní alebo, 
ako sme si už ukázali, v rámci mediácie pri únosoch detí jedným z rodičov. 

9.  ZÁVER

Význam doposiaľ trochu tajuplného názvu tohto príspevku sa už v tejto chvíli 
čitateľovi začína pomaly vyjasňovať. Profesionálny tlmočník by si mal byť ve-
domý výskumu, ktorý sa v tejto oblasti už zrealizoval, mal by si osvojiť doposiaľ 
získané poznatky a vziať ich so sebou na palubu. Práve tak, ako sa veslár díva 
dozadu, zatiaľ čo čln pláva vpred, aj každý kompetentný tlmočník musí brať na 
zreteľ poznatky z minulosti, aby dokázal profesionálne zvládať súčasnú prácu 
a čeliť budúcim výzvam. 

Komunitné tlmočenie sa podľa nášho názoru stalo najvýznamnejšou témou 
súčasného tlmočníckeho výskumu. Ako však ukazuje aj projekt PACI, existuje 
tu stále priestor na potenciálny rast a rozvoj a niet pochyby o tom, že aj tento 
projekt prinesie hodnotný a významný príspevok v predmetnej oblasti. 
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2. 
NAOZAJ SA VŠETKO TOČÍ LEN OKOLO PEŇAZÍ? 

HERKULOVSKÁ ÚLOHA TRÉNINGU TLMOČNÍKOV  
VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH – KVANTITATÍVNA ANALÝZA 

TRÉNINGOVÝCH INICIATÍV V RAKÚSKU

Sonja Pöllabauer
Centrum translatologických štúdií, Viedenská univerzita

1.  ÚVOD

Vzdekávanie je vždy odpoveďou na špecifické potreby spoločnosti (Kelly 
2005: 3), keďže ponúka odborníkom v rámci istého sektora zručnosti potrebné 
na poskytovanie špecifického druhu služby. Tréning tlmočníkov vo verejných 
službách - TVS (public service interpreters – PSI) 29 prispieva k plneniu potrieb 
v rámci sektora verejných služieb a jeho úlohou je pripraviť tlmočníkov, aby 
boli schopní sprostredkúvať komunikáciu naprieč jazykovými a kultúrnymi ba-
riérami. Prostredníctvom tejto kapitoly sa najprv pokúsime špecifikovať náplň 
práce komunitného tlmočníka a následne načrtnúť stav poskytovaných služieb  
a potrieb v rámci rakúskeho trhu. V piatej podkapitole ponúkneme výsledky 
kvantitatívnej analýzy tréningových iniciatív v Rakúsku za obdobie takmer 20 
rokov. Našim cieľom je zároveň poukázať na niektoré špecifické výzvy spojené 
s tréningom tlmočníkov vo verejných službách. 30

29 Jednou z charakteristických vlastností TVS je „terminologický chaos“ (Ozolins 2010: 201, 
vp.), ktorý v tejto oblasti evidentne vládne. Používajú sa rôzne označenia danej činnosti a kaž-
dé z nich čelí osobitnej kritike (ako napr. community interpreting, dialogue interpreting, liaison 
interpreting, (inter)cultural mediation, public service interpreting). Výstižne tento stav charak-
terizuje Ozolins (2010: 200-202).

30 Tento článok sa zaoberá výlučne problematikou ústnej formy TVS, vývoj tlmočenia do a z po-
sunkového jazyka mal v Rakúsku rozdielnu dynamiku. (Grbić 2009)
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2.  CHARAKTERISTICKÉ ČRTY TLMOČENIA VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH

Ako Gentile výstižne ilustruje pomocou metaforického prirovnania k so-
lenému maslu, nie vždy je žiaduce jednoznačne diferencovať rozličné typy tl-
močenia: „V Austrálii nepoužívame termín komunitné tlmočenie rovnako, ako 
nepoužívame termín solené maslo, keďže každé maslo u nás aj tak obsahuje 
soľ.” (Gentile 1997: 117) Určité charakteristické črty sa vzťahujú na každý druh 
tlmočenia, bez ohľadu na jeho diferenciáciu. Vzhľadom na to, že táto publikácia 
je zameraná na špecifický druh tlmočenia, ktorý je často kladený do protikladu 
ku konferenčnému tlmočeniu (Pöchhacker 2000: 36) a v rôznej miere sa líši 
od ostatných techník tlmočenia (Hale 2007: 31-33), považujeme predsa len za 
užitočné jasnejšie zadefinovať danú oblasť a vymedziť isté dištinktívne znaky. 

Ako uvádza Prunč (2011), možno určiť niekoľko charakteristických zna-
kov, na základe ktorých sa dá odlíšiť tlmočenie vo verejných službách (TVS) 
od iných oblastí, predovšetkým od prototypického konferenčného tlmočenia. 
(Prunč 2011: 28)31 Medzi takéto znaky patrí asymetrický vzťah na rovine kogni-
tívnej, kultúrnej či mocensko-spoločenskej, ďalej dostupnosť textovej predlohy, 
možnosť anticipácie a „úroveň interakcie a koordinácie v rámci komunikácie.“ 
(Prunč 2011: 28: 30; vlastný preklad) V oblasti TVS nie je potreba komuniká-
cie podnecovaná impulzmi v rámci špecifických odborných odvetví, ale skôr 
vnútrospoločenskými potrebami komunikácie medzi jednotlivcami a zástupca-
mi verejných inštitúcií a iných služieb (ako napr. v rámci zdravotníctva, škol-
stva a pod.). Úlohou tlmočníkov vo verejných službách je teda často prekoná-
vať rozdiely na rovine kognitívnej, lingvistickej, ale aj kultúrne vyskytujúce sa 
v komunikácii medzi odborníkom a laikom, ktorá je často spojená s mocensko 
spoločenskou asymetriou. Na to, aby dokázali tlmočníci prekonať spomenuté 
rozdiely, potrebujú širší manévrovací priestor v rámci usmerňovania a koordi-
novania komunikácie v závislosti od jednotlivých komunikačných rolí, ktoré 
zastávajú, resp. ktoré im sú pridelené prostredníctvom príslušných inštitucionál-
nych noriem a obmedzení, profesionálnych etických zásad a individuálnych 
morálnych hodnôt. Čo sa týka vývoja komunikácie a stupňa emocionality, sú 
dialogické situácie, v rámci ktorých sú v hre túžby, potreby či záväzky jednot-
livých participantov, oveľa menej prediktabilné, čím sa kladú väčšie nároky na 

31 Hoci má konferenčné tlmočenie prototypickú pozíciu z hľadiska akceptácie štandardov zo stra-
ny tlmočníkov i klientov, nemusí to nutne znamenať, že ide o oblasť s najväčším dopytom po 
tlmočníckych službách. Mnohí autori poukazujú na pokles dopytu v priebehu rokov (pozri 
napr. Pöchhacker 2009: 139-140), zatiaľ čo TVS je označované za odvetvie s reálnym dopytom 
(Iannone 2017: 18)).
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tlmočníkovu prípravu. Napriek tomu sa práca tlmočníkov vo verejných služ-
bách, často až arogantným spôsobom, považuje za menej zložitú, ba za podradnú 
(Prunč 2017: 35). Odborníci na oblasť TVS sú často označovaní za „prekvali-
fikovaných“ na tento druh tlmočenia (Kalina 2001: 60) a zahŕňanie takzvaných 
„ad-hoc tlmočníkov“ do vlastných radov je zo strany ich kolegov považované 
za „deprofesionalizáciu ich ťažko nadobudnutého statusu plnohodnotných po-
skytovateľov verejných služieb.“ (Kalina 2001: 60; vlastný preklad) Na základe 
týchto očividných rozdielov v statuse a prestíži medzi zástupcami TVS a zástup-
cami ostatných odvetví tlmočenia pripisuje Prunč (2017: 23) spektru činností 
komunitných tlmočníkov podľa bourdieho teórie značne nízku, ba až negatívnu 
hodnotu. „Čiastočne to vyplýva aj zo skutočnosti, že jedna z komunikačných 
strán v tomto prípade často patrí k menšinovým skupinám (utečenci, migranti, 
príslušníci jazykových menšín) alebo sú zaraďovaní do kategórie tzv. stratených 
duší globalizácie.“ (2017: 25) Spomenuté skupiny nedisponujú kapitálom eko-
nomickým, spoločenským (integrácia do štruktúr spoločnosti a s tým spojená 
prestíž) ani kultúrnym (vzdelanie a s tým spojené tituly). Do tejto „negatívnej 
špirály“ môžu byť zaraďovaní aj samotní tlmočníci, ktorým sa pripisuje len za-
nedbateľný alebo žiadny spoločenský a kultúrny kapitál (tamže), predovšetkým 
v prípade, ak ide o ad-hoc tlmočníkov z radov menšinových komunít, vykoná-
vajúcich svoju prácu s presvedčením, že ich jazykové zručnosti sa automaticky 
transponujú do zručností tlmočníckych. 

3.  CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Podľa Ozolinsa (2010: 195) je možné poskytovanie služieb v oblasti komu-
nitného tlmočenia charakterizovať širokou škálou prístupov, od „úplného za-
nedbávania“ až po „poskytovanie služieb v plnohodnotnom rozsahu“, zahŕňajúc 
kategórie ako „ad-hoc“ či „plošné poskytovanie tlmočníckych služieb“. Nie je 
však žiaduce vnímať vývoj poskytovania daných služieb len lineárne. Niekedy 
napríklad umožňujú skvalitnenie tlmočníckych služieb zmeny v príslušnej le-
gislatíve. Takýto urýchlený proces skvalitňovania poskytovaných služieb ozna-
čujeme aj ako „legalistická okľuka.“ (Ozolins 2010: 195) Vydanie rozhodnutia 
amerického federálneho súdu z roku 1975, prostredníctvom ktorého boli umož-
nené zmeny v systéme súdneho tlmočenia v Spojených štátoch, môže slúžiť ako 
príklad potenciálne pozitívneho dopadu legislatívnych zmien na úroveň posky-
tovaných služieb. Na úrovni Európskej únie je ďalším, aktuálnejším príkladom 
pokusu o skvalitnenie poskytovania služieb v oblasti súdneho tlmočenia smer-
nica 2010/64/EU, upravujúca právo na tlmočenie a preklad v rámci trestnopráv-
nych konaní. (Hertog 2015)
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Ozolins (2010: 196) odrádza od aplikovania lineárneho modelu vývoja 
v predmetnej oblasti uvedením štyroch makrofaktorov, ovplyvňujúcich politi-
ku poskytovania tlmočníckych služieb po celom svete: 1) jazyková diverzita, 
2) dominancia inštitucionálnych štandardov (tvorených verejnými inštitúciami) 
voči profesionálnym štandardom (tvoreným tlmočníckymi profesnými organizá-
ciami), 3) potreba tlmočenia naprieč rôznymi sektormi (klienti sú nútení komu-
nikovať s rôznymi inštitúciami) a 4) odkázanosť na financovanie poskytovania 
tlmočníckych služieb z verejných zdrojov. Okrem spomenutých konštantných 
faktorov môže byť úroveň poskytovania tlmočníckych služieb ovplyvnená aj 
ďalšími „individuálnymi“ faktormi, ktoré zároveň umožňujú pochopiť špecifiká 
a jedinečnosť jednotlivých národných systémov, napriek podobnosti na úrovni 
makrofaktorov. Ozolins (2010: 196-204) menuje päť takýchto faktorov: 1) cel-
kový prístup spoločnosti voči otázke imigrácie, 2) štátne usporiadanie (ako napr. 
federálne verzus unitárne), 3) celkový prístup k poskytovaniu verejných služieb, 
4) status úradných tlmočníkov a 5) celkové vnímanie tlmočníckej profesie. Aby 
sme mohli identifikovať základné faktory ovplyvňujúce fungovanie miestneho 
trhu a ponúknuť celkový obraz situácie v zabezpečovaní tlmočníckeho tréningu, 
popíšeme na základe uvedeného modelu niekoľko makrokontextuálnych fakto-
rov poskytovania služieb TVS v Rakúsku.

3.1  Makrokontextuálna charakteristika TVS v Rakúsku

Počiatky výskumu tlmočenia vo verejných službách v Rakúsku siahajú do 
druhej polovice deväťdesiatych rokov, pričom jedným z prvých plošných vý-
skumov v rámci danej oblasti bola Pöchhackerova štúdia o poskytovaní tlmoč-
níckych služieb vo viedenských nemocniciach (1997). To však neznamená, že 
v minulosti nejestvovala potreba využívania prekladateľských a tlmočníckych 
služieb v tomto sektore. Translatologicko-historické štúdie ako napr. Wolf 
(2015) ukázali, že už v rámci mnohojazyčnej Habsburskej monarchie, na území 
dnešného Rakúska, boli zavádzané prvopočiatky inštitucionalizovanej trans-
lačej politiky. V nedávnom období sa zároveň skúmal vývoj tlmočenia počas  
1. a 2. svetovej vojny. (Wolf 2014; 2016 ed.) Menej sa však vie o úrovni posky-
tovania predmetných služieb v rámci verejného sektora v období po skončení  
2. svetovej vojny. Táto skutočnosť je pomerne prekvapujúca, keďže do Rakúska 
v období ekonomickej konjunktúry v 60. a 70. rokoch prúdilo veľké množstvo 
zahraničnej pracovnej sily (tzv. gastarbeitrov) a štát zároveň prijímal značný 
počet migrantov v období Studenej vojny a konfliktu v Juhoslávii (Rupnow 
2017). V určitých kontextoch komunikácie s verejnými inštitúciami možno na 
území Rakúska použiť až sedem oficiálne uznaných menšinových jazykov (ra-
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kúsky posunkový jazyk, češtinu, chorvátčinu, maďarčinu, rómčinu, slovinčinu 
a slovenčinu). 

Z dostupných informácií o tlmočníkmi sprostredkovanej komunikácii v rám-
ci verejných inštitúcií  (Pöchhacker 2000; Pöllabauer 2005; Grbić/Pöllabauer 
2008; Kadrić 2009; Kaelin/Kletečka-Pulker/Körtner 2013; Havelka 2018) a vy-
chádzajúc z Ozolinsovho modelu, charakterizujú trh TVS v Rakúsku nasledujú-
ce tendencie: vzrastajúca jazyková diverzita ako aj najnovšie migračné trendy, 
predovšetkým po roku 2015 v dôsledku konfliktu v Sýrii ovplyvnili celkovú 
spoločenskú situáciu v mnohých štátoch západného sveta a prejavili sa aj v Ra-
kúsku. Vzrástla potreba tlmočenia do a z rôznych jazykov, často málo rozšíre-
ných, niekedy s ťažko anticipovateľným vývojom dopytu po určitých jazyko-
vých kombináciách v kontexte špecifického geopolitického vývoja. Potreba vy-
užívania tlmočníkov vzrastá naprieč rozličnými sektormi, pričom poskytovanie 
tlmočníckych služieb v rámci predmetných sektorov sa riadi primárne potrebami 
jednotlivých inštitúcií a nie potrebami tlmočníckej profesie. Tie ostávajú v znač-
nej miere nepovšimnuté v dôsledku nedostatočnej informovanosti zástupcov ve-
rejných inštitúcií o špecifikách práce tlmočníka. 

Všeobecný postoj k otázkam migrácie môže ovplyvniť aj úroveň poskytova-
ných služieb. Hoci odpor širokej verejnosti nie je až taký výrazný, ako sa mohlo 
zdať v počiatočnej fáze konfliktu na blízkom východe, keď prieskumy verej-
nej mienky naznačovali výrazný vzostup krajnej pravice. (Kohler 2017: 259) 
Napriek tomu mali nedávne koalície konzervatívcov a krajne pravicových strán 
širokú podporu verejnosti a v tomto období sa tiež zaviedli opatrenia, ktoré budú 
pravdepodobne mať značný dopad na poskytovanie a akceptáciu tlmočníckych 
služieb (napr. zdôrazňovanie monolingválnej a eurocentrickej politiky a rastúci 
tlak na učenie sa úradného jazyka; Heinemann 2017).

Vplyv na poskytovanie tlmočníckych služieb majú aj štátne orgány. Vzhľa-
dom na federálne štátne usporiadanie sa politika poskytovania tlmočníckych 
služieb líši naprieč deviatimi spolkovými krajinami, pričom v danej oblasti 
prakticky absentuje jednotná centrálna politika a výmena profesionálnych skú-
seností. Záujmy tlmočníkov reprezentujú dve profesné asociácie: Universitas, 
rakúska asociácia prekladateľov a tlmočníkov (Berufsverband für Dolmetschen 
und Übersetzen) a Rakúska asociácia certifikovaných súdnych tlmočníkov (Ös-
terreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Dolmetscher).32 V rámci týchto organizácií sa však len pomerne nedávno začala 

32 Tlmočníkov z a do posunkového jazyka zastupuje Rakúske združenie tlmočníkov 
a prekladateľov posunkového jazyka (Österreichischer GebärdensprachdolmetscherInnen- 
und ÜbersetzerInnen-Verband).)
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venovať zvláštna pozornosť špecifikám TVS. Pozitívnym krokom v tomto ohľa-
de bolo zriadenie Výboru pre komunitné tlmočenie (Ausschuss für Community 
Interpreting, AfC) v rámci asociácie Universitas v roku 2013. Spomenutý výbor 
prišiel s myšlienkou zriadenia platformy COMMUNITAS, ktorá by slúžila potre-
bám poloprofesionálnych tlmočníkov33 a vytvárala by priestor na výmenu a prí-
stup k relevantným informáciám. (Universitas 2019) V postoji profesionálnych 
tlmočníkov voči semiprofesionálnym kolegom, nasadzovaným ad-hoc, však zdá 
sa doposiaľ prevláda akýsi “profesionálny snobizmus”. (Prunč 2017: 35) 

Ani príslušná legislatíva nevytvára dostatočný tlak na skvalitňovanie tlmoč-
níckych služieb. Tie sú v mnohých prípadoch poskytované dobrovoľníckymi či 
charitatívnymi organizáciami, ktoré často disponujú vlastnými zoznamami tl-
močníkov (Wolfsgruber 2007: 28-34). Zahrnutie do predmetných zoznamov je 
však nie vždy podmienené uspokojivým preverením jazykových a tlmočníckych 
zručností kandidáta a nevytvára tak žiadnu garanciu kvality. V poslednom ob-
dobí boli dokonca služby tlmočenia na diaľku (predovšetkým aplikácie na tlmo-
čenie prostredníctvom videa) často zabezpečované súkromnými poskytovateľmi 
(Hawelka 2018). S výnimkou súdneho tlmočenia tiež nie sú k dispozícii žiadne 
štandardy monitorovania úrovne a kvality poskytovaných služieb.34 

Kontext právneho diskurzu má v poskytovaní tlmočníckych služieb v Ra-
kúsku podľa Ozolinsa (2010:199) akýsi privilegovaný status. Rôzne nástroje na 
národnej i medzinárodnej úrovni ukladajú súdom a iným právnym inštitúciám 
povinnosť poskytovať služby tlmočníka. Ak sa kandidát chce stať súdnym tl-
močníkom a byť registrovaný v oficiálnom zozname súdnych tlmočníkov, musí 
zložiť skúšku pred komisiou, pozostávajúcou aj zo zástupcov Asociácie súdnych 
tlmočníkov. Absolvovanie príslušného vzdelávania nie je podmienkou na absol-
vovanie predmetnej skúšky a členstvo v Asociácii súdnych tlmočníkov je dobro-
voľné. Súdne tlmočenie je zároveň jediným tlmočníckym kontextom v Rakúsku, 
v rámci ktorého sú platby za výkon tlmočenia centrálne regulované prostredníc-
tvom zákona o nároku na odmeny (Gebührenanspruchsgesetz). Nutno však po-
dotknúť, že tarify za súdne tlmočenie sa už dlhší čas neupravovali a profesionáli 
ich považujú za pomerne nízke. 

Obraz verejnosti o tlmočení sa prenáša aj na oblasť TVS. Vo všeobecnosti 
možno konštatovať, že verejnosť má nedostatok informácií o role a profesionál-
nom profile tlmočníka. Často chýba kritický pohľad na jednotlivé ad-hoc praktiky 

33 Prerekvizita pre prijatie uchádzača: absolvovanie vzdelávania v rozsahu minimálne 20 ECTS 
organizovaného oficiálnou vzdelávacou inštitúciou.

34 Norma ISO 13611:2014 (zásady výkonu komunitného tlmočenia) obsahuje základné odporúča-
nia pre danú oblasť, no zdá sa, že v rakúskom kontexte doposiaľ nie je široko uplatňovaná. 
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či na celkové poskytovanie tlmočníckych služieb a klienti mnohokrát nedokážu 
objektívne ohodnotiť kvalitu tlmočníka (a nemajú snahu o zmenu zaužívaných 
postupov). Všeobecne platí, že prístup na trh TVS je zväčša neregulovaný a plat-
by za výkon danej profesie sú nedostatočné. Každý jednotlivec, či už s relevant-
ným tréningom alebo bez, môže zastávať funkciu tlmočníka, pokiaľ disponuje 
potrebnými jazykovými znalosťami a tlmočníckymi zručnosťami. Dokonca aj 
v rámci právneho kontextu sa často využívajú ad-hoc tlmočníci v prípadoch, ak 
ide o jazyk, pre ktorý nie je k dispozícii súdny tlmočník. Prevažne, ale nie vždy 
to platí pre málo rozšírené jazyky, keďže aj o mnohých rozšírenejších jazykoch 
sa dá skonštatovať, že počet súdnych tlmočníkov nie je dostatočný. (Seeh 2019)  
Absolvovanie tréningu sa vo všeobecnosti nepovažuje za podmienku prístupu 
na tlmočnícky trh. Verejné inštitúcie väčšinou využívajú kombináciu profesio-
nálnych tlmočníkov (s univerzitným vzdelaním), poloprofesionálnych (s absol-
vovanými kurzami alebo tréningami z domu) a amatérskych (ad-hoc tlmočníci). 

Celoplošné a transparentné poskytovanie translačných služieb by si vyžado-
valo zvýšenie objemu financovania a tréningu. Zdá sa, že v dôsledku nedostatku 
finančných zdrojov prevládajú ad-hoc alebo, ako v prípade právneho kontextu, 
generické formy poskytovania tlmočníckych služieb. 

4.  CHARAKTERISTIKA TLMOČNÍCKEHO VZDELÁVANIA:  
„PREČO JE PRE MŇA VZDELÁVANIE DÔLEŽITÉ?“

O téme tréningu TVS sa vedie široká diskusia. Už pred vyše desiatimi rokmi 
charakterizovala Hale (2007: 162) oblasť vzdelávania ako „jeden z najzložitej-
ších a najproblematickejších aspektov komunitného tlmočenia“. Aj nedávnej-
šie štúdie (Hale/Ozolins 2014 a Bancroft 2015) stále poukazujú na širokú škálu 
foriem vzdelávania, z ktorých každá má svoje špecifiká a problematické body 
(ako napr. rozsah a organizácia vzdelávania, štruktúra kurikula, kritériá prístupu  
a hodnotenia, výber a tréning školiaceho personálu, prípadne ich kombinácia, 
dynamika skupinového tréningu, procesy vzdelávania dospelých, či integrácia e-
learningu). Pokiaľ zohľadníme všetky uvedené faktory, uvedomíme si, že tvorba 
vzdelávacieho procesu je priam herkulovskou úlohou, pre niektorých dokonca 
frustrujúcim projektom. 

Jedným z najzávažnejších problémov implementácie tlmočníckeho tréningu 
je celkový „nedostatok pozornosti venovanej potrebe vzdelávania tlmočníkov“ 
(Hale 2007: 163), ktorý možno badať jednak u užívateľov tlmočníckych služieb, 
ako aj u (netrénovaných) tlmočníkov. Tí často nevnímajú vzdelávanie ako po-
trebnú súčasť svojej praxe, vzhľadom na to, že nízke odmeny „nie sú dostatoč-
nou kompenzáciou času a prostriedkov vynaložených na proces profesionálneho 
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rozvoja“. (Bancroft 2015: 228) Iní zas nevidia potrebu absolvovania tréningu 
keďže sami nevnímajú tlmočníctvo ako “reálne” povolanie (Iannone/Redl 2017: 
125) alebo skrátka, z dôvodu nedostatočnej informovanosti svojich klientov, ne-
pociťujú nedostatok zákaziek. V prípade, že po istej jazykovej kombinácii je  
v danom období zvýšený dopyt, na vzdelávanie im neostáva dostatok času (“rád 
by som, ale skrátka nemám čas, pretože ak by som chcel, mohol by som tlmočiť 
celé dni aj noci”).35

Mnoho faktorov ovplyvňujúcich organizáciu a implementáciu tlmočnícke-
ho tréningu očividne súvisí s otázkou financovania. Obsah, rozsah a dostupnosť 
vzdelávania závisí od objemu finančných prostriedkov, ktoré je možné získať 
prostredníctvom účastníckych poplatkov alebo z iných zdrojov (štipendiá, ve-
rejné zdroje). Získavanie prostriedkov z verejných financií je však, ako upozor-
ňuje Ozolins, pomerne zložité a často závisí od politickej vôle a ideologického 
postoja, pokiaľ teda verejné inštitúcie k poskytovaniu prístupných tlmočníckych 
služieb neviaže legislatíva. (Iannone/Redl 2017: 138) Toto konštatovanie je 
samo o sebe iróniou vzhľadom na to, že samotné verejné inštitúcie by profitovali  
z dostupnosti plnohodnotných tlmočníckych služieb a malo by byť v ich záujme, 
aby zabezpečili poskytovanie predmetných služieb prinajmenšom v súlade so 
základnými štandardami kvality, vrátane tréningu profesionálnych tlmočníkov. 

5.  ANALÝZA TRÉNINGOVÝCH INICIATÍV

Na nasledujúcich stranách ponúkame výsledky kvantitatívnej analýzy vybra-
ných vzdelávacích iniciatív, implementovaných na území Rakúska za obdobie 
takmer 20 rokov.36 Podobne ako Iannone/Redl (2017: 129) sme zvolili za krité-
rium výberu ich “verejnú dostupnosť”: korpus predmetnej analýzy zahŕňa vý-
lučne vzdelávacie iniciatívy, ktoré sú istým spôsobom formalizované, presnejšie 
povedané vzdelávania s verejne dostupnými informáciami o jeho zameraní, ob-
sahu a organizačnej štruktúre. Domáce či neformálne kurzy, workshopy a semi-
náre organizované poskytovateľmi, ktorí nie sú oficiálne uznaní ako vzdelávacie 
inštitúcie sme do tejto analýzy nezahrnuli. Rovnako tu nespomíname ani denné 

35 Osobná skúsenosť, s ktorou sa s autorkou tohto článku podelil ad-hoc tlmočník majúci poten-
ciálny záujem o absolvovanie odborného vzdelávania, no neplánujúci k tomuto kroku pristúpiť 
v dohľadnej dobe z dôvodu nedostatku času (máj 2017, počas kariérneho a vzdelávacieho veľ-
trhu na UNI for LIFE na univerzite v Grazi).

36 Rozsah tohto príspevku neumožňuje realizáciu kvalitatívnej analýzy aspektov ako napr. tvorba 
kurikul, vzdelávacie metódy alebo vstupné a evaluačné kritériá. 
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formy univerzitného translatologického vzdelávania.37 Pri zostavovaní korpusu 
sme vychádzali z rôznych štúdií o poskytovaní / tréningu komunitného tlmoče-
nia v Rakúsku a jeho zostaveniu predchádzal rozsiahly prieskum internetových 
zdrojov. V prípade, že informácie dostupné online neboli dostatočne presné, špe-
cifické fakty sme si overovali aj u samotných organizátorov vzdelávania.

Prieskum autorov Evrensel/Höbart (2004), realizovaný inštitútom Ludwiga 
Boltzmanna za ľudské práva, bol jednou z prvých štúdií zaoberajúcich sa do-
pytom po tlmočení a formami poskytovania tlmočníckych služieb v Rakúsku 
(resp. ich nedostatkami). Stofner (2006) prezentuje už výsledky komplexnej-
šieho výskumu, ktoré vo svojej správe uverejňuje Wolfsgruber (2007).38 Jedi-
né dve možnosti absolvovania “formálneho” vzdelávania boli vzdelávací kurz 
organizovaný univerzitou v Grazi a pilotný vzdelávací projekt pre tlmočníkov 
v kontexte zdravotnej starostlivosti (pozri nižšie). Daneshmayeh (2008) predsta-
vuje výsledky univerzitného vzdelávania v oblasti TVS v Rakúsku a Nemecku. 
Výskum bol realizovaný ako súčasť magisterskej diplomovej práce v roku 2004, 
pričom jedinou dostupnou možnosťou vzdelávania v danej oblasti bol v tom čase 
vzdelávací kurz vedený na univerzite v Grazi. Pöllabauer (2009) prináša prehľad 
vzdelávacích nástrojov a iniciatív na vytvorenie nového vzdelávacieho progra-
mu tlmočenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, navrhnutého v rámci partner-
stva Grundtvig (MedInt Developing a Curriculum for Medical Interpreters). Ten 
však pre nedostatok finančných zdrojov nebol uvedený do praxe. Novšie trendy  
v predmetnej oblasti na území Rakúska, Nemecka a Švajčiarska39 prezentujú vo 
svojej štúdii Iannone/Redl (2017). Poukazujú na všeobecný trend organizova-

37 V počiatkoch výskumu v oblasti TVS sa na úrovni univerzitného vzdelávania zameriavala stále 
oveľa väčšia pozornosť na tréning konferenčného tlmočenia. Až okolo roku 2010 sa začali 
ponúkať možnosti špecializácie na oblasť dialogického tlmočenia. V súčasnosti dve z troch 
univerzít poskytujúcich tlmočnícke alebo prekladateľské štúdium (Graz, Innsbruck, Viedeň) 
ponúkajú možnosť špecializácie sa na dialogickú formu tlmočenia (Graz a Viedeň). (Pozri ku-
rikulá na ich domovských stránkach).

38 Prieskum bol realizovaný v rámci európskej iniciatívy EQUAL (v súčasnosti už nepokračujú-
cej), pozri link:

 http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/, konzultovaný 29/05/2019). Projekt  
bol iniciovaný Európskym sociálnym fondom ako súčasť väčšieho medzinárodného projektu  
a organizovaný diakoniou vo Wuppertali (Wolfgruber 2007). 

39 Rozsiahla analýza stavu v odborného vzdelávania v Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku 
bola nedávno uskutočnená v rámci projektu realizovaného pod vedením výskumnej skupiny 
v oblasti migrácie, a psychosociálneho zdravia (MiPH) na oddelení medicínskej psychológie 
Univerzitného medicínskeho centra Hamburg-Eppendorf. Výsledky boli odprezentované na 
medzinárodnom sympóziu v roku 2018, no správa z projektu ešte nebola publikovaná (Zwis-
chensprachen 2019).
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nia kratších, jazykovo nezávislých modulových tréningových kurzov s prvkami 
blended learningu alebo e-learningu. Jeden z príkladov takéhoto intenzívneho 
modulového kurzu, organizovaného centrom ďalšieho vzdelávania na univerzite 
v Innsbrucku detailne opisuje vo svojej štúdii Iannone (2017). Problematikou 
implementovania tréningových kurzov zameraných na špecifiká azylového ko-
nania sa zaoberajú Bergunde/Pöllabauer (2019). 

Vo väčšine spomenutých štúdií sa autori zameriavajú na základné výzvy spo-
jené s poskytovaním tlmočníckeho tréningu (pozri podkapitolu 4) v oblasti po-
značenej nedostatkom záujmu zo strany štátnych orgánov a nedostatkom finan-
čných zdrojov. Stále však absentujú analýzy zamerané detailnejšie na perspek-
tívu účastníkov resp. organizátorov vzdelávania, prípadne podrobnejší prehľad 
metód tréningu, výuky či hodnotenia. 

5.1  Prehľad vzdelávacích iniciatív

Stanovené kritériá výberu spĺňa 12 vzdelávacích kurzov. Jedným z nich je aj 
špeciálny kurz pre školiteľov TVS, ktorý sme zahrnuli do tohto prehľadu, keďže 
je doposiaľ jediným svojho druhu na území Rakúska. Tabuľka 1 predstavuje 
prehľad všetkých vzdelávacích kurzov zahrnutých do analýzy ako aj použitých 
skratiek (podrobnejší zoznam nájdete v prílohe). 

Tabuľka 1: 
Zoznam vzdelávacích kurzov

č. názov kurzu skratka

1 Kommunaldolmetschen – Fortbildungsreihe für 
Dolmetscher*innen im Sozial- und Gesundheitsbereich
[Komunitné tlmočenie – série kurzov pre tlmočníkov oblasti 
sociálnej a zdravotnej starostlivosti]

W-Diak

2 Lehrgang Dolmetschen im Kommunalbereich für 
Laiendolmetscherinnen und Laiendolmetscher
[Vzdelávací kurz: komunitné tlmočenie pre laických 
tlmočníkov]

R-BZ

3 Pilotkurs Krankenhausdolmetschen
[Pilotný kurz pre tlmočníkov v kontexte zdravotnej 
starostlivosti]

W-KH

4 Plus. Mehrsprachigkeit LaiendolmetscherInnen-Kurs
[Plus. Mnohojazyčnosť – kurz pre laických tlmočníkov]

L-Plus
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5 Qualitätsvolles Dolmetschen im Asylverfahren (QUADA)
[Kvalitné tlmočenie v kontexte azylového konania]

Quada

6 Train the Trainer. Für die Methode Dolmetschinszenierung
[Train the Trainer. Metódy inscenovania tlmočníckych 
situácií]

I-TtT

7 Universitätskurs Community Interpreting – 
Professionalisierung von Laiendolmetscherinnen 
und Laiendolmetscher im sozialen, medizinischen, 
psychotherapeutischen und kommunalen Bereich
[Univerzitný kurz komunitného tlmočenia – profesionalizácia 
laických tlmočníkov v oblasti sociálnej, zdravotnej, 
psychoterapeutickej starostlivosti a iných verejných služieb]

I-UK

8 Universitätskurs Kommunaldolmetschen Aufbaukurs
[Univerzitný kurz komunitného tlmočenia. Nadstavbový 
kurz]

G-UK2

9 Universitätskurs Kommunaldolmetschen Basiskurs
[Univerzitný kurz komunitného tlmočenia. Základný kurz]

G-UK1

10 Universitätslehrgang Kommunaldolmetschen
[Univerzitný kurz komunitného tlmočenia]

G-ULG

11 Universitätslehrgang Dolmetschen für Gerichte und 
Behörden
[Univerzitný kurz tlmočenia pre súdy a verejné inštitúcie]

W-ULG 

12 MA-Lehrgang Dolmetschen für Gerichte und Behörden
[Magisterský univerzitný kurz tlmočenia pre súdy a verejné 
inštitúcie]

W-ULG(MA)

Uvedené vzdelávacie kurzy boli organizované v piatich z deviatich rakúskych 
spolkových krajín (v Salzbursku, Štajersku, Tirolsku, Hornom Rakúsku a Vied-
ni). Sú to zároveň spolkové krajiny s mestami s najväčším počtom obyvateľov 
a s najvyšším percentuálnym zastúpením obyvateľov bez rakúskeho občianstva 
(hlavné mestá uvádzame kapitálkami): Viedeň / VIEDEŇ (1,9 milióna obyvate-
ľov, 30,2 % bez rakúskeho občianstva); Štajersko / GRAZ (288 800; 23,1 %); 
Horné Rakúsko / LINZ (206 800; 23,7 %); Salzbursko / SALZBURG (555 200; 
17,2 %); Tyrolsko / INNSBRUCK (133 200; 26,6 %) (Statistik Austria 2019a; 
2019b).40 Je očividné, že najväčší dopyt po vzdelávacích kurzoch tlmočenia je 

40 Štátne občianstvo, samozrejme, ešte nie je samo o sebe dôkazom o úrovni znalosti predmetného 
jazyka, je to však jediný štatistický údaj, z ktorého možno odvodiť potenciálny dopyt po tlmo-
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v mestách s najvyšším podielom alochtónneho, čiže potenciálne aj cudzojazyč-
ného obyvateľstva. Niektoré kurzy sa však organizovali aj v menších mestách 
s relatívne vysokým podielom alochtónneho obyvateľstva v porovnaní s iný-
mi mestami podobnej veľkosti (Ansfelden – 16 600 obyvateľov; 23,5 %; Wels  
– 61 700; 26,5 %; Ried im Innkreis – 12 000 11,1 %; Bad Ischl – 14 100; 13,2 %  
(Statistik Austria 2019a; 2019b). Príčiny zvýšeného dopytu po tlmočníkoch  
v menších mestách môžu byť nasledujúce: Vyšší podiel imigrantov v rámci is-
tých špecifických komunít, prítomnosť väčších utečeneckých táborov, zvýšený 
záujem a prepracovanejšia jazyková politika na miestnej úrovni alebo skrátka 
špecifická požiadavka konkrétnych jednotlivcov či organizácií ako napr. v prípa-
de I-UK. (pozri Iannone/Redl 2016)

Doposiaľ neboli organizované žiadne kurzy na krajnom východe (v Burgen-
landsku), západe (vo Vorarlbersku), na juhu (v Korutánsku) ani v Dolnom Ra-
kúsku. Graf 1 ilustruje rozmiestnenie kurzov na politickej mape Rakúska. 

čení. V súčasnosti tvorí najväčšiu skupinu s inou ako rakúskou národnosťou nemecká menšina, 
pre ktorú však nie je potrebné zabezpečovať tlmočnícke služby, ďalej nasledujú srbská, turec-
ká, rumunská, bosniansko-hercegovinská, maďarská, chorvátska, poľská, sýrska, a avgánska 
národnosť. (Statistik Austria 2019c)

Graf 1: Mapa vzdelávacích kurzov
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5.2  Časová os a frekvencia vzdelávania

Prvý kurz TVS v Rakúsku sa konal v roku 2001 a bol zameraný na problema-
tiku tlmočenia v kontexte zdravotnej starostlivosti (W-KH) (pozri tiež Pöchhac-
ker 2002). Prvý rozsiahlejší tréning s dĺžkou 4 semestre bol organizovaný na 
univerzite v Grazi (G-ULG) v období 2004-2005 a 2008-2009. (pozri tiež Pölla-
bauer 2011) Ani jeden z uvedených dvoch kurzov však už z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov ďalej nepokračuje. Predmetné kurzy sa konali v období, 
keď sa problematike PTV prvýkrát začala venovať významnejšia pozornosť. 

V období rokov 2010 až 2013 neprebiehali žiadne relevantné kurzy. Príčiny 
tohto stavu nie sú celkom zrejmé, ale možno to pripísať nedostatku finančných 
zdrojov či podpory a len pomalému procesu konsolidácie výskumu a vzdeláva-
nia v oblasti TVS. Po roku 2013 dochádza k výraznému nárastu počtu organi-
zovaných kurzov, čo možno čiastočne, ale nie výlučne pripísať zvýšeniu dopytu 
po vypuknutí krízy v Sýrii. Niektoré vzdelávacie programy boli vytvorené už 
pred týmto obdobím a ich implementáciu urýchlil náhly nárast dopytu (ako napr. 
Quada či I-UK). (Iannone/Redl 2017: 133)

Opakovane bolo otvorených 7 z uvedených kurzov, 5 z nich bolo len jed-
norázovou záležitosťou (pozri graf 3). Dva z nich sa už neorganizujú (G-ULG  
a W-KH; online k nim už nie sú k dispozícii žiadne informácie). V prípade os-
tatných jednorazových kurzov nie je isté, či sa v budúcnosti opäť otvoria. Závisí 
to pravdepodobne od objemu finančných zdrojov, záujmu potenciálnych účast-
níkov alebo od kombinácie týchto dvoch faktorov.

Graf 2: Časová os
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Hoci sa viaceré kurzy s porovnateľným zameraním začali otvárať v rozmedzí 
rokov 2014 až 2017 a vývoj ich kurikul prebiehal v podstate simultánne, zdá sa, 
že intenzita komunikácie a spolupráce medzi ich organizátormi bola pomerne 
nízka. (Iannone/Redl 2017: 135)41 Graf 3 ilustruje frekvenciu dostupnosti jed-
notlivých kurzov.

Paradoxne, najčastejšie bol otváraný kurz, ktorý možno zaradiť medzi menej 
známe (L-Plus), nasledovaný kurzom I-UK. O ňom je k dispozícii podstatne viac 
informácií online (prostredníctvom domovskej stránky a správ z tlače), ako aj  
v printovej forme. (Iannone/Redl 2017; Iannone 2017)42

Spomedzi kurzov bez univerzitnej afiliácie, bola najčastejšie organizovaná 
QUADA (päťkrát). V kategórii rozsiahlejších univerzitných kurzov (20 a viac 
ECTS) sa najvyššou frekvenciou organizovania vyznačuje kurz G-UK1. Vo vše-
obecnosti možno skonštatovať, že kurzy s väčším rozsahom (20 a viac ECTS, 
pozri nižšie) vykazovali nižšiu frekvenciu otvárania. Dá sa to vysvetliť finan-
čnými motívmi (nedostatok finančných zdrojov, vysoké organizačné náklady). 
Skutočnosť, že rozsiahlejší kurz G-ULG bol nahradený dvoma kratšími (G-UK1 
a G-UK2), potvrdzuje pozorovanie autorov Iannone/Redl (2017), že súčasným 
trendom je skôr poskytovanie kratších modulových kurzov. 

41 Autorka tohto príspevku sa sama zúčastnila na niekoľkých z daných kurzov a jej osobná skúse-
nosť potvrdzuje uvedený názor. 

42 Predpoklad o tom, že spomenutý kurz patrí k menej známym, sa opiera o celkový nedosta-
tok detailnejších informácií o kurze, nedostatočnú reflexiu kurzu v relevantných výskumoch 
a osobnú skúsenosť nadobudnutú po komunikácii z frekventantmi a lektormi.

Graf 3: Frekvencia kurzov
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5.3  Cieľové skupiny a poskytovatelia

Ako je možné usúdiť aj z názvov jednotlivých kurzov a z ich popisu (pozri 
prílohu), cieľovou skupinou väčšiny kurzov sú ad-hoc tlmočníci. Polovica z uve-
dených kurzov sa zameriava na istý špecifický kontext tlmočenia (azylové a súd-
ne konanie, zdravotná starostlivosť, tréning). Zvyšné majú širší fokus v rámci 
oblasti tlmočenia vo verejných službách. 

Sedem z predmetných kurzov bolo organizovaných univerzitami alebo uni-
verzitnými centrami ďalšieho vzdelávania, v prípade kurzu G-UK1 jednorazovo 
v spolupráci so štátnou organizáciou Österreichischer Integrationsfonds, ktorá 
je partnerom rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí.43 Dva ďalšie kurzy 
boli organizované centrami vzdelávania pre dospelých (L-Plus a QUADA), dva 
cirkevnými charitatívnymi organizáciami alebo centrami vzdelávania (W-Diak  
a R-BZ) a jeden štátnym zdravotníckym zariadením (W-KH). Fakt, že iniciátor-
mi vzdelávacích kurzov zväčša nie sú štátne, ale akademické, vzdelávacie, ale 
aj súkromné či cirkevné organizácie, možno podľa Ozolinsa (2014: 196) inter-
pretovať aj ako znak nedostatočného záujmu zo strany štátu a ako zlyhávanie  
v snahe o zavedenie komplexnej a inkluzívnej jazykovej politiky. 

Za povšimnutie stojí aj fakt, že práve organizátori z akademického prostre-
dia poskytujú najpodrobnejšie informácie o poskytovaných kurzoch. Vzhľadom 
na univerzitné pravidlá upravujúce organizovanie kontinuálnych vzdelávacích 
kurzov, sú vo všeobecnosti povinní zverejňovať podrobné kurikulá. V prípade 
mimouniverzitných poskytovateľov, obzvlášť čo sa týka cirkevných organizácií 
a kurzu L-Plus, možno dostupné informácie o obsahu kurzov označiť za strohé. 

5.4  Organizačné parametre: formát, rozsah a náklady

Detailnejší pohľad na určité organizačné parametre jednotlivých kurzov zá-
roveň ukazuje značnú rozmanitosť v dĺžke, zameraní tréningu a požadovaných 
vstupných kritériách. Všetky analyzované kurzy boli organizované v takom for-
máte, aby ich mohli participanti absolvovať popri svojom zamestnaní (čiastočne 
aj prostredníctvom e-learningu - G-UK1; G-UK2; Quada). 

43 Rakúske univerzity môžu poskytovať kurzy kontinuálneho vzdelávania v rámci univerzitných 
pracovísk alebo centier postgraduálneho vzdelávania. Môže ísť o tzv Universitätskurse (menší 
rozsah, nižšie kreditové ohodnotenie, obvykle 20 / 30 ECTS) alebo Universitätslehrgänge (väč-
ší rozsah a vyššie kreditové ohodnotenie, obvykle 60 / 70 ECTS). Obsah daných kurzov musí 
spĺňať isté podmienky týkajúce sa stavby kurikul a organizácie. 
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Len štyri z predmetných kurzov sú organizované v špecifickom jazykovom 
formáte a poskytujú špecifické praktické cvičenia v kombinácii s nemeckým ja-
zykom (W-KH: bosniančina, chorvátčina, srbčina a turečtina; G-ULG: albán-
čina, arabčina, bosniančina, chorvátčina, srbčina, ruština, turečtina; W-ULG  
a W-ULG(MA): albánčina, arabčina, dari / farsi a turečtina). Univerzitní posky-
tovatelia ponúkajú špecifický jazykový formát len v rámci dlhodobejších kurzov 
s vyšším pracovným zaťažením (pozri nižšie). Zvyšné kurzy sú jazykovo nezá-
vislé a prispôsobené účastníkom s rôznymi jazykovými kombináciami. Účast-
níci v rámci nich nadobúdajú všeobecné informácie o tlmočníckych technikách  
a špecifických problémoch spojených s tlmočením, no nemajú k dispozícii prak-
tické tlmočnícke cvičenia zamerané na konkrétnu jazykovú kombináciu. Výho-
dou takéhoto prístupu je vyššia efektivita vynakladaných prostriedkov. V prípa-
de kurzov so špecifickým jazykovým zameraním je nutné prizvať (a aj zahrnúť 
do rozpočtu) lektora zvlášť na každú jednu jazykovú kombináciu. Predovšetkým 
pre málo rozšírené jazyky je nájsť kompetentného lektora pomerne náročnou 
úlohou. (Hale/Ozolins 2014) 

Rozsah kurzov sa pohybuje od troch – štyroch semestrov (G-ULG; W-
ULG(MA)) až po niekoľko dní (W-Diak; R-BZ; L-Plus), prípadne víkendové 
semináre (I-UK; QUADA). Ako sme už uviedli vyššie, náklady a časová dos-
tupnosť sú primárnymi faktormi determinujúcimi dĺžku jednotlivých kurzov. Dl-
hodobejšie kurzy si vyžadujú väčšiu časovú a finančnú investíciu, čo si mnohí 
záujemcovia nemôžu dovoliť. Z perspektívy poskytovateľa je organizácia dlho-
dobejších kurzov zložitejšia po stránke podpory účasníkov i lektorov, examinač-
ných a certifikačných procesov a evaluácie. 

Vo všeobecnosti je náročné porovnať dĺžku jednotlivých kurzov, keďže ve-
rejne dostupné informácie o ich rozsahu sú niekedy uvádzané v rádoch dní (7-8 
hodín), poldní (5 hodín), kurzových hodín (45 alebo 50 minút na jednu kurzovú 
hodinu) alebo kreditov (European Credit Transfer System (ETCS), kde jeden 
kredit zodpovedá približne 25 hodinám (60 minút práce účastníka).44 Univerzit-
ní poskytovatelia kurzov sú obvykle povinní uvádzať počet ETCS kreditov, čo 
uľahčuje ich porovnávanie. 

44 Kreditový systém (ECTS) bol navrhnutý na zefektívnenie plánovania, implementácie a evalu-
ácie vzdelávacích programov využíva sa predovšetkým v akademickom prostredí. Počet kre-
ditov indikuje objem práce, ktorú musia študenti vynaložiť na absolvovanie danej jednotky 
vzdelávania (na základe vopred definovaných požiadaviek). Spadá sem akákoľvek forma štú-
dijnej aktivity potrebnej na absolvovanie daného (vrátane samoštúdia). V mnohých krajinách 
napríklad počet 60 ECTS zodpovedá celkovému objemu práce v rámci jedného akademického 
roka, pričom jeden kredit obnáša 25 až 30 hodín práce. (Európska komisia, 2015)
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Najvyšší počet ECTS (90 kreditov) ponúka W-ULG(MA), jediný magisterský 
kurz zahrnutý v tomto korpuse, organizovaný Viedenskou univerzitou od roku 
2018. Nasledujú G-ULG (60 ECTS, resp. 73 ECTS po evaluácii a revízii kurikula)  
a W-ULG (60 ECTS). Kurz I-UK, ktorý je tiež poskytovaný v rámci univerzitné-
ho vzdelávania, počíta s dotáciou 2,5 ECTS na semester. Spomedzi mimouniver-
zitných kurzov je takýmto spôsobom špecifikovaná dĺžka len u kurzu QUADA 
(4,8 ECTS). Ako sme už uviedli, ostatné analyzované kurzy poskytujú informá-
cie o ich dĺžke nejednotne a ich porovnanie nie je jednoduché. Aby sme rozsah 
daných kurzov mohli porovnať, prepočítali sme zverejnené informácie na ECTS 
kredity (pozri tabuľku nižšie). Pripúšťame, že takýto prepočet nemusí poskytnúť 
dostatočne presné údaje o pracovnom vyťažení účastníkov. Na to by sme potre-
bovali zároveň porovnať rôzne typy vzdelávacích metód a vykonávaných aktivít. 
Dáva nám to však aspoň možnosť zhruba porovnať rozsah jednotlivých kurzov. 

Graf45 ukazuje, že z hľadiska rozsahu výučby dominujú univerzitné kurzy  
(v rozpätí od 20 do 90 ECTS) s výnimkou kurzu I-UK s 2,5 ECTS. Medzi mi-
mouniverzitnými kurzami je na prvom mieste doposiaľ otváraný kurz tlmočenia 

45 V prípade kurzu G-ULG, u ktorého sa po revízii kurikula zmenil počet ECTS, uvádzame v gra-
fe pre lepšie porovnanie aktualizovaný počet. V prípade kurzu W-KH sme celkové náklady 
30 000 eur rozpočítali na počet 16 účastníkov, hoci účasť uhrádzal organizátor.

Graf 4: ECTS a náklady
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v azylovom procese QUADA (4,8 ECTS). Nasleduje už neaktívny pilotný kurz 
tlmočenia v kontexte zdravotnej starostlivosti (3,5 ECTS). Rozsah zvyšných ma-
povaných kurzov, poskytovaných cirkevnými resp. vzdelávacími organizáciami 
sa pohybuje v rozmedzí (1,12 až 1,8 ECTS). 

Z hľadiska finančnej náročnosti je logicky na prvom mieste kurz W-
ULG(MA), ktorý zároveň vedie aj z hľadiska rozsahu (ECTS). Ďalej nasledujú 
W-ULG (6000 € / 60 ECTS) a neaktívny kurz G-ULG (3200 € / 73 ECTS). 
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že pomer medzi finančnou náročnosťou 
a rozsahom (ECTS) je pomerne vyrovnaný. Treba však podotknúť, že väčšina 
potenciálnych účastníkov by si absolvovanie rozsahovo náročnejších kurzov bez 
dodatočnej finančnej podpory resp. štipendií46 nemohla finančne dovoliť. Ak by 
sa rozhodnutie potenciálneho účastníka o absolvovaní kurzu malo riadiť výlučne 
hľadiskom rentability, ani jeden z uvádzaných kurzov by nebolo možné odpo-
ručiť, keďže potenciálny príjem tlmočníka vo verejných službách v Rakúsku je 
príliš nízky na to, aby bolo absolvovanie príslušných kurzov finančne návratné.47 
Skutočnosť, že nemalé množstvo účastníkov predsa navštevuje predmetné kurzy 
možno interpretovať ako prejav ich výrazného spoločenského záväzku a snahy  
o skvalitnenie poskytovaných tlmočníckych služieb. 

V niektorých prípadoch môžu byť ich motiváciou aj externé faktory ako 
napr. požiadavka zo strany zamestnávateľa o absolvovanie relevantného kur-
zu. Pohnútky jednotlivých účastníkov kurzov však doposiaľ neboli dostatočne 
analyzované. Dosiahnutiu akceptovateľnejšej miery rentability daných kurzov 
by napomohlo zvýšenie finančnej podpory zo strany štátu. Otázka rentability je 
pre poskytovateľov predmetných kurzov kľúčová. Rentabilitu ich organizácie 
možno dosiahnuť viacerými spôsobmi, jednak zvýšením počtu účastníkov (viac 
účastníkov, nižší účastnícky poplatok), čo by však malo vplyv na organizačnú 
formu kurzu. Druhou možnosťou je navýšenie účastníckych poplatkov (menej 
účastníkov, vyššie účastnícke poplatky). Nutno však poznamenať, že zvýšenie 
poplatkov by ovplyvnilo celkovú akceptovateľnosť kurzov pre potenciálnych 
účastníkov a zároveň aj ich profil. Vzdelávanie by nemalo byť finančne dostupné 
len pre určitú cieľovú skupinu (v súvislosti s touto dilemou medzi finančnými 
nákladmi a rozsahom kurzov pozri tiež Iannone 2017: 18). 

46 O objeme financovania ani o dostupnosti štipendia nemáme k dispozícii žiadne oficiálne infor-
mácie, preto tieto údaje nemohli byť zaradené do prehľadu.

47 Autorka nemá k dispozícii žiadne aktuálne plošné analýzy poplatkov za tlmočenie vo verejných 
službách. Menšie štúdie naznačujú, že sa tarify pohybujú od 0 až po 50 eur (Pöllabauer 2009: 
113). Potvrdzujú to aj nedávne osobné skúsenosti autorky. 
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5.5  Organizačné parametre: vstupné / hodnotiace kritériá a lektori

Vstupné kritériá a metódy testovania účastníkov patria tiež k najvýznamnej-
ším témam vo výskume TVS. Vyžadované vstupné kritériá kladené na potenciál-
nych účastníkov sú špecifikované predovšetkým v prípade univerzitných kurzov 
zahrnutých do nášho korpusu. Požadovaná vstupná jazyková úroveň je v prípade 
kurzov I-UK a G-UK1+2 B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca 
pre jazykové znalosti (Rada Európy 2019). W-ULG a W-ULG(MA) však vyža-
dujú jazykovú úroveň C1. Spomedzi mimouniverzitných kurzov sa vyžaduje B2 
v prípade kurzov W-Diak a QUADA, zatiaľ čo v prípade nepokračujúceho kur-
zu W-KH je požadovaný doklad o bilingválnych a bikultúrnych kompetenciách.  
V dostupných zdrojoch absentujú informácie o vstupných kritériách u kurzov L-
Plus a R-BZ. V uvedených prípadoch sa pravdepodobne vyžaduje len registrácia, 
zaslanie životopisu a osobný rozhovor, v prípade kurzu L-Plus aj predloženie do-
kladu totožnosti. Väčšina kurzov umožňuje účasť výlučne uchádzačom, ktorí ús-
pešne absolvujú vstupný test (G-ULG; G-UK1; G-UK2; W-ULG; W-ULG(MA)).

Univerzitné kurzy sú ukončované záverečnou skúškou, ktorá bola vyžado-
vaná aj na absolvovanie kurzu W-KH. V prípade L-Plus je na ukončenie kurzu 
potrebné absolvovať individuálny rozhovor tvárou v tvár so skúšajúcim. V rámci 
kurzu QUADA sa organizuje dodatočná dobrovoľná certifikačná skúška, ktorú 
uznávajú aj oficiálne azylové orgány a absolvoval ju už približne tucet účastní-
kov (pozri Bergunde/Pöllabauer 2019: 14). Väčšina organizátorov mimouniver-
zitných kurzov je oprávnená absolventom udeľovať len certifikát o účasti. Jedine 
absolventi kurzov G-ULG, W-ULG a W-ULG(MA) obdržia po ich úspešnom 
ukončení istú formu profesionálneho titulu, ktorý je špecifikovaný aj v rámci 
oficiálnych kurikul. V prípade W-ULG titul akademického úradného tlmočníka 
(Akademische Behördendolmetscherin), v prípade W-ULG(MA) magisterský 
titul (MA) a v prípade G-ULG titul akademického experta na komunitné tlmo-
čenie v kontexte sociálnej a zdravotnej starostlivosti (Akademisch geprüfte/r 
Fachfrau/Fachmann für Dolmetschen im kommunalen, sozialen und medizinis-
chen Bereich). Najvyššiu akademickú hodnotu má spomedzi uvedených titul 
MA, udeľovaný za absolvovanie kurzu W-ULG(MA).

Vyhľadávanie a vzdelávanie lektorov tiež patrí ku kľúčovým témam v kon-
texte TVS. (Lai/Mulayim 2010) V prípade väčšiny predmetných kurzov platí, 
že lektori sú vyberaní tematicky. Výberové základne sa však pri jednotlivých té-
mach často prelínajú, čo je logické berúc do úvahy, že Rakúsko je relatívne malá 
krajina s pomerne úzkou komunitou potenciálnych lektorov.48 Lektori sa v tomto 

48 Osobná informácia
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prípade obvykle vyberajú spomedzi radov odborníkov na preklad a tlmočenie  
(z praxe aj z výskumu) a odborníkov na danú problematiku (zástupcov verejných 
inštitúcií, psychoterapeutov a pod.). V prípade niektorých kurzov nie sú dostup-
né žiadne informácie o výbere lektorov (R-BZ) alebo je celý kurz zabezpečo-
vaný jediným lektorom, odborníkom na psychoterapeutiku, ale bez vzdelania  
v oblasti prekladu a tlmočenia (L-Plus). 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že počet nástrojov na vzdelávanie lek-
torov v danej oblasti je v Rakúsku nedostatočný.49 Jediným doposiaľ organizo-
vaným školením na vzdelávanie lektorov TVS bol kurz I-TtT. V rámci projektu 
QUADA sa tiež organizovali krátke workshopy na zabezpečenie spolupráce me-
dzi jednotlivými lektormi. (pozri Bergunde/Pöllabauer 2019: 11) 

6.  ZÁVER

Z prezentovaného prehľadu vzdelávacích aktivít v oblasti TVS v Rakúsku 
vyplýva, že za obdobie takmer 20 rokov boli organizované rôzne druhy odbor-
ných školení. Z dôvodu ochrany osobných údajov, no zároveň aj vzhľadom na 
rozsah tejto štúdie nebolo možné zmapovať kompletný prehľad počtov účast-
níkov a absolventov jednotlivých kurzov. Ak však vychádzame z priemerného 
počtu 20 účastníkov na jeden kurz a celkového počtu 43 zorganizovaných kur-
zov (pozri graf 3), možno odhadnúť celkový počet absolventov za analyzované 
obdobie na približne 800. Aj ak by sme zároveň zahrnuli absolventov štandard-
ného univerzitného vzdelávania pracujúcich v predmetnej oblasti, možno skon-
štatovať, že počet profesionálnych a poloprofesionálnych tlmočníkov vo verej-
ných službách nepostačuje potrebám krajiny s podielom 16,2 % obyvateľov inej 
ako rakúskej národnosti. (Statistik Austria 2019b) Z uvedeného dôvodu vyplýva 
nie len nevyhnutnosť organizovania predmetného druhu kurzov, ale aj potreba 
pokúsiť sa o opätovné oživenie iniciatív, ktoré boli organizované len jeden alebo  
dvakrát. 

Vzdelávacie iniciatívy sú veľmi rôznorodé po stránke rozsahu, formy, ná-
kladov či požadovaných vstupných kritérií. Ich dĺžka variuje medzi krátkymi 
seminármi a plnohodnotným univerzitným vzdelaním magisterského stupňa 

49 Školenia určené pre konečných užívateľov sú vnímané ako rovnako dôležité. Veľmi často majú 
formu interného vzdelávania v rámci danej inštitúcie, bez verejne dostupných informácií. Ofi-
ciálny kurz vzdelávania koncových užívateľov určený pre zástupcov verejných inštitúcií orga-
nizovalo v roku 2019 aj Centrum ďalšieho vzdelávania na Univerzite v Innsbrucku. (Universi-
tät Innsbruck 2019)
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a organizujú sa v jazykovo špecifickom aj jazykovo nezávislom formáte. Väč-
šina kurzov pokrýva celú škálu kontextov TVS. Niektoré sa však zameriavajú 
na konkrétne oblasti (napr. azylové konania či zdravotná starostlivosť). Posky-
tovateľmi kurzov sú jednak univerzitné pracoviská, ale aj vzdelávacie, sociálne 
a cirkevné organizácie. Dlhodobejšie formy vzdelávania a jazykovo špecifické 
kurzy sa organizujú výlučne v rámci univerzitných pracovísk. Zverejnené in-
formácie o vstupných a hodnotiacich kritériách možno označiť za koncízne, ak 
sú vôbec dostupné. Platí to predovšetkým v prípade mimouniverzitných organi-
zátorov. Vo všeobecnosti je tiež možné skonštatovať, že jednotlivé typy kurzov 
sa pravdepodobne vyvíjali nezávisle a medzi ich organizátormi prebiehala len 
príležitostná výmena skúseností. Niektoré z kurzov však zdieľajú rovnakú zá-
kladňu odborných lektorov. V tejto súvislosti by bolo žiaduce vytvoriť jednot-
nú sieť poskytovateľov kurzov TVS. Zvýšená osveta medzi klientmi verejných 
inštitúcií by mohla prispieť k upriameniu pozornosti predmetných inštitúcií na 
kvalitu tlmočníckych služieb a na potrebu využívania profesionálnych tlmoč-
níkov. Spektrum v súčasnosti organizovaných vzdelávacích iniciatív v danej  
oblasti by mohlo pôsobiť pomerne mätúcim a neprehľadným dojmom jednak 
voči potenciálnym záujemcom, ale aj voči inštitúciám, ktoré vyžadujú od „svo-
jich“ tlmočníkov absolvovanie profesionálneho vzdelávania, ale zároveň nedis-
ponujú detailnými vedomosťami o špecifikách práce tlmočníkov vo verejných 
službách. Pre uvedené cieľové skupiny môže byť pomerne zložité vyhodnotiť, 
aký prínos obnášajú jednotlivé typy vzdelávacích iniciatív a ktoré by pre nich 
boli najvýhodnejšie. 

Každopádne, na zabezpečenie poskytovania plnohodnotných tlmočníckych 
služieb, vrátane zavedenia rutinných postupov a plošného využívania profesio-
nálnych adekvátne vzdelaných tlmočníkov, je potrebné presadiť legislatívne 
zmeny, prostredníctvom ktorých by sa vytváral tlak na verejné inštitúcie, aby 
dodržiavali určité štandardy pri poskytovaní tlmočníckych služieb. V rámci 
predmetnej oblasti by mohlo k pozitívnym zmenám prispieť aj zintenzívnenie 
spolupráce a networkingu. Profesné organizácie by mali naďalej venovať zvýše-
nú pozornosť potrebám tlmočníkov vo verejných službách, ad-hoc tlmočníkov 
nevynímajúc, napriek tomu, že mnohí ich členovia sa s týmto konceptom plne 
nestotožňujú. Zintenzívnená spolupráca medzi samotnými tlmočníkmi, pro-
fesnými asociáciami a organizátormi vzdelávacích iniciatív a medzi samotný-
mi vzdelávacími organizáciami môže tiež napomôcť v informovaní užívateľov  
tlmočníckych služieb o potrebách TVS. Zabráni sa tak tomu, aby sa predmetná 
oblasť riadila výlučne potrebami verejných inštitúcií. 

Intenzívnejšia koordinácia obsahu a vstupných a hodnotiacich kritérií jed-
notlivých kurzov medzi ich organizátormi by taktiež mohla priniesť úžitok a po-
môcť zvýšiť kvalitu vzdelávania. A práve tu by mal významnú rolu zohrávať 
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aj výskum. Bolo by zaujímavé detailnejšie skúmať uvedené aspekty a zároveň 
porovnávať jednotlivé národné modely s ohľadom na ich efektivitu. Výsledky 
empirických štúdií v rámci rôznych oblastí TVS by vo všeobecnosti mohli a mali 
byť využívané ako argument v prospech zlepšovania osvety medzi užívateľmi 
tlmočníckych služieb o potenciálnom prínose ich skvalitňovania. 

Na záver si odpovedzme na otázku položenú v úvode: „Naozaj sa všetko 
točí len okolo peňazí?“. V mnohých ohľadoch by odpoveď znela áno, keďže 
úspešnosť vzdelávacích iniciatív významným spôsobom závisí aj od dostup-
nosti resp. nedostupnosti finančných prostriedkov. Nutno však poznamenať, že 
predložená analýza výkonu profesie a vzdelávania tlmočníkov vo verejných 
službách naznačuje, že zintenzívnenie networkingu a spolupráce a zvyšovanie 
informovanosti by mohli rovnako zohrávať dôležitú úlohu pri skvalitňovaní 
štandardov TVS.
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PRÍLOHA

č. názov kurzu

[slovenský preklad]

skratka miesto 
konania

zameranie cieľová 
skupina 
kurzu

organizátor

1 Kommunaldol-
metschen – Fort-
bildungsreihe für 
Dolmetscher*innen 
im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich

[Komunitné tlmo-
čenie – série kurzov 
pre tlmočníkov 
oblasti sociálnej 
a zdravotnej starost-
livosti]

W-Diak Viedeň sociálna a 
zdravotná 
starostlivosť

laickí tlmoč-
níci so skú-
senosťami z 
praxe

Diakonie Eine 
Welt - Akademie 
gem. GmbH der 
Evangelischen 
Kirche A.B  
u. H.B. in  
Österreich

2 Lehrgang Dolmet-
schen im Kom-
munalbereich für 
Laiendolmetsche-
rinnen und Laien-
dolmetscher

[Vzdelávací kurz: 
komunitné tlmo-
čenie pre laických 
tlmočníkov]

R-BZ Ried všeobecné laickí tlmoč-
níci, s aj bez 
skúseností z 
praxe („poten-
ciálni tlmoční-
ci…“)

Bildungszentrum 
St. Franziskus 
der Katholischen 
Kirche in  
Oberösterreich

3 Pilotkurs Kranken-
hausdolmetschen

[Pilotný kurz pre 
tlmočníkov v kon-
texte zdravotnej 
starostlivosti]

W-KH Viedeň zdravotná 
starostlivosť

tlmočníci 
v oblasti 
zdravotnej 
starostlivosti 
(zamestnaní v 
nemocničných 
zariadeniach)

Wiener Kranken-
anstaltenverbund 
(KAV)

4 Plus.Mehrsprachig-
keit Laiendolmet-
scherInnen-Kurs

[+mnohojazyčnosť 
– kurz pre laických 
tlmočníkov]

L-Plus Linz 
Bad 
Ischl 
Ansfel-
den

všeobecné laickí tlmoč-
níci

Institut Interkul-
turelle  
Pädagogik (IIP) 
der VHS OÖ
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5 Qualitätsvolles 
Dolmetschen im 
Asylverfahren 
(QUADA)

[Kvalitné tlmočenie 
v kontexte azylové-
ho konania]

Quada Viedeň 
Salz-
burg

azylové 
konanie

tlmočníci 
pracuúci alebo 
plánujúci pra-
covať v kon-
texte azylové-
ho konania

Verband  
Österreichischer 
Volkshochschu-
len (VÖV) and 
Volkshochschule 
Wien Alsergrund

6 Train the Trainer. 
Für die Methode 
Dolmetschinszenie-
rung

[Train the Trainer. 
Metódy inscenova-
nia tlmočníckych 
situácií]

I-TtT Inns-
bruck

vzdelávanie lektori komu-
nitného tlmo-
čenia

Koordina-
tionsstelle für 
universitäre 
Weiterbildung 
der Universität 
Innsbruck

7 Universitätskurs 
Community Inter-
preting – Professio-
nalisierung von Lai-
endolmetscherinnen 
und Laiendolmet-
scher im sozialen, 
medizinischen, psy-
chotherapeutischen 
und kommunalen 
Bereich

[Univerzitný kurz 
komunitného tlmo-
čenia – profesio-
nalizácia laických 
tlmočníkov v oblas-
ti sociálnej, zdravot-
nej, psychoterapeu-
tickej starostlivosti 
a iných verejných 
služieb]

I-UK Inns-
bruck 
Wels

všeobecné laickí tlmoč-
níci (sociálna, 
zdravotná, 
terapeutická 
starostlivosť 
a iné verejné 
služby)

Koordina-
tionsstelle für 
universitäre 
Weiterbildung 
der Universität 
Innsbruck

8 Universitätskurs 
Kommunaldolmet-
schen Aufbaukurs

[Univerzitný kurz 
komunitného tlmo-
čenia. Nadstavbový 
kurz]

G-UK2 Graz všeobecné laickí tlmoční-
ci (vyžaduje sa 
absolvovanie 
základného 
kurzu)

UNI for LIFE 
Weiterbildungs 
GmbH der  
Universität Graz
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9 Universitätskurs 
Kommunaldolmet-
schen Basiskurs

[Univerzitný kurz 
komunitného tl-
močenia. Základný 
kurz]

G-UK1 Graz 
Viedeň

všeobecné laickí tlmoční-
ci; profesioná-
li hľadajúci 
rozširujúce 
vzdelanie

Graz: UNI for 
LIFE Weiterbil-
dungs GmbH der 
Universität Graz 

Vienna: in  
cooperation with 
Österreichischer 
Integrations-
fonds (ÖIF)

10 Universitätslehr-
gang Kommunal-
dolmetschen

[Univerzitný kurz 
komunitného tlmo-
čenia]

G-ULG Graz všeobecné laickí tlmoční-
ci; profesioná-
li hľadajúci 
rozširujúce 
vzdelávanie

Institut für 
Translations-
wissenschaft der 
Universität Graz 
UNI for LIFE 
Weiterbildungs 
GmbH der  
Universität Graz

11 Universitätslehr-
gang Dolmetschen 
für Gerichte und 
Behörden

[Univerzitný kurz 
tlmočenia pre súdy 
a verejné inštitúcie]

W-ULG Viedeň súdy a 
sektor verej-
ných služieb

laickí tlmoč-
níci

Postgraduate 
Center der Uni-
versität Wien

12 MA-Lehrgang  
Dolmetschen für 
Gerichte und  
Behörden

[Magisterský 
univerzitný kurz 
tlmočenia pre súdy 
a verejné inštitúcie]

W-UL-
G(MA)

Viedeň súdy a 
sektor verej-
ných služieb

laickí tlmoč-
níci

Postgraduate 
Center der  
Universität Wien
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3. 
INŠTITUCIONALIZÁCIA  
A PROFESIONALIZÁCIA  

PREKLADU A TLMOČENIA  
VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH V BELGICKU

Hélène Stengers
Mathieu Van Obberghen

Koen Kerremans
Vrije Universiteit Brussel

1.  ÚVOD

Prostredníctvom tejto kapitoly sa pokúšame načrtnúť vývoj modelov tlmo-
čenia a prekladu vo verejných službách - PTVS (public service interpreting and 
translation, PSIT) v rámci dvoch veľkých jazykových oblastí Belgicka. Od roku 
1993 má Belgické kráľovstvo zložitú štátnu federálnu štruktúru, pozostávajúcu 
z jazykových oblastí, spoločenstiev a samosprávnych regiónov, ktorých hranice 
sa nie vždy zhodujú. Napríklad štyri jazykové oblasti (holandská jazyková ob-
lasť na severe a frankofónna oblasť na juhu krajiny, bilinguálny Brusel a menšia 
germanofónna oblasť na východe, patriaca k územiu regiónu Valónsko) spadajú 
pod správu len troch spoločenstiev (flámskeho, frankofónneho a germanofón-
neho) a troch samosprávnych regiónov (Flámska, Valónska a regiónu hlavné-
ho mesta Brusel). Problematika integrácie migrantov, pod ktorú spadá aj oblasť 
komunitného tlmočenia a prekladu, sa dostala od roku 1980 do kompetencie 
troch jazykových spoločenstiev (flámskeho, frankofónneho a germanofónneho). 
Výsledkom toho bolo zavádzanie rôznych prístupov k integračnej politike, čo 
ovplyvňuje aj rozmanitosť infraštruktúry a poskytovania jazykových služieb 
(Ozolins 2010). Navyše, frankofónne spoločenstvo prenieslo danú kompetenciu 
na plecia regiónu Valónsko a Komisie frankofónneho spoločenstva v rámci bru-
selského regiónu, zatiaľ čo holandskojazyčná komunita si ju naďalej ponechala 
vo svojom portfóliu aj v rámci bruselského regiónu (Xhardez 2016).
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Na úvod sa pokúsime priblížiť súčasný stav a štrukturálny vývoj tlmočenia  
a prekladu vo verejných službách a vymedziť oblasti poskytovania predmetných 
služieb v belgickom kontexte, s ohľadom na špecifiká dvoch veľkých jazyko-
vých oblastí krajiny, t. j. holandskojazyčného Flámska a frankofónneho Valón-
ska. V rámci Bruselu sa tieto dve (rozdielne) úpravy poskytovania komunitného 
tlmočenia a prekladu prelínajú. Každý imigrant si môže zvoliť francúzsky resp. 
holandský jazyk, a tým aj príslušnú úpravu imigračnej politiky. Ďalej popíše-
me úlohu profesionálnych komunitných tlmočníkov a prekladateľov a jazykové 
služby poskytované organizáciami zaoberajúcimi sa komunitným tlmočením  
a prekladom. V závere zameriame pozornosť na proces profesionalizácie ko-
munitných tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti s ich certifikáciou a vzdelá-
vaním. Ako si ukážeme v rámci tejto štúdie, vo Flámsku a Valónsku prebiehal 
rozdielny proces vývoja politického plánovania, štrukturálnej organizácie, štan-
dardov výkonu danej profesie, systémov certifikácie či vzdelávacích programov. 

2.  SÚČASNÝ STAV A VÝVOJ PTVS

Prvé organizácie zaoberajúce sa tlmočením a prekladom vo verejných služ-
bách sa začali objavovať vo flámskych mestách a provinciách v osemdesiatych  
a deväťdesiatych rokoch v dôsledku rastúcej jazykovej diverzity a nutnosti napĺňa-
nia potrieb viacjazyčnej komunikácie v kontexte zabezpečenia rovnakého prístupu  
k sociálnym a verejným službám (Roels et al. 2015). S cieľom zvýšenia profesio-
nálnej úrovne PTVS a poskytovania koordinovanej zodpovedným organizáciám 
bolo v roku 2004 zriadené centrum podpory sociálneho tlmočenia a prekladu50 
v rámci flámskej organizácie Junction Migration-Integration51. Toto centrum bolo 
neskôr Európskym sociálnym fondom akreditované ako výlučná certifikačná au-
torita pre územie Flámska (Roels et al. 2015). V roku 2006 bolo spustené vo Flám-
sku poskytovanie služby tlmočenia cez telefón Ba-bel Vlaamse Tolkentelefoon. 
Tlmočenie a preklad v rámci sektora verejných služieb vo Flámsku zabezpečujú 
tzv. sociálni tlmočníci (sociaal tolken) a sociálni prekladatelia (sociaal vertalers). 

V roku 2004 vznikla na federálnej úrovni nezisková organizácia COFETIS 
/ FOSOVET 52 zastrešujúca 20 belgických, flámskych, valónskych a brusel-

50 COC - Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken en Vertalen
51 Kruispunt Migratie-Integratie
52 Coordination Fédérale de la Traduction et l’Interprétariat Social / Federaal Overleg voor het 

Sociaal Vertalen en Tolken, v preklade Federálny poradný orgán pre oblasť sociálneho prekla-
du a tlmočenia
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ských organizácií zaoberajúcich sa komunitným tlmočením. Cieľom organizácie  
COFETIS / FOSOVET bolo zastupovať záujmy sektora PTVS pred federálnymi 
inštitúciami, prispieť k harmonizácii tohto sektora na národnej úrovni, formulo-
vať legislatívne návrhy, stimulovať proces profesionalizácie a prispieť k nado-
budnutiu legálneho statusu a zabezpečeniu štrukturálneho financovania. Uvede-
ná organizácia ukončila svoju činnosť v roku 2009 po rozhodnutí jednotlivých 
zastrešovaných organizácií vyvíjať aktivity výlučne na úrovni svojho regiónu 
resp. spoločenstva (Delizée 2015). 

V roku 2015 sa v nadväznosti na vydanie Flámskeho dekrétu o integrácii  
z roku 2013 väčšina organizácií zaoberajúcich sa tlmočením a prekladom vo ve-
rejných službách vo Flámsku stala súčasťou novej Flámskej agentúry pre spolo-
čenskú integráciu.53 Pôvodné Centrum podpory sociálneho tlmočenia a prekladu 
je v súčastnosti tiež súčasťou tejto nedávno založenej agentúry. 

V rámci frankofónnej časti krajiny, patrí problematika integrácie migrantov 
od reformy štátnej správy z roku 1993 do kompetencie valónskeho regiónu. Služ-
by PTVS sa začali oficiálne poskytovať od roku 1992, kedy bola zriadená sieť 
tlmočníkov - mediátorov v sektore sociálnej a zdravotnej starostlivosti.54 Táto 
sieť sa stala v roku 2004 integrálnou súčasťou neziskovej organizácie Koordi-
nácia a iniciatívy pre utečencov a cudzincov55, ktorá pokrývala predovšetkým 
potreby bruselského regiónu a do istej miery aj valónskeho. Vo Valónsku sa za-
čali oficiálne poskytovať služby sociálneho tlmočenia a prekladu od roku 2000, 
najmä z dôvodu rastúceho počtu žiadostí o azyl. Za koordináciu poskytovania 
daných služieb bolo zodpovedných päť regionálnych integračných centier56  
a ich realizáciu zabezpečovali tzv. interkultúrni sprievodcovia (accompagnateurs  
interculturels). V tomto období však prakticky absentovala jednoznačná definí-
cia profesionálneho profilu a roly poskytovateľa PTVS a spôsob a rozsah po-
skytovania predmetných služieb sa líšil naprieč jednotlivými organizáciami, čo 
viedlo ku konfliktom medzi komunikačnými rolami a nedôvere zo strany konco-
vých klientov, t. j. verejných inštitúcií (Delizée 2015). 

Založenie organizácie COFETIS / FOSOVET prispelo k zmierneniu spome-
nutej heterogenity, keď prinieslo jasné zadefinovanie a vymedzenie mandátu so-
ciálneho tlmočníka a jeho profesionálneho profilu (COFETIS / FOSOVET 2007). 
Profesionálny profil slúžil ako základ pre stanovenie štandardov výkonu práce 
tlmočníka v rámci frakofónnej oblasti, ako aj vo Flámsku (pozri podkapitolu 4). 

53 Agentschap voor Integratie en Inburgering (www.agii.be)
54 ISM - Interprétariat Social et Médical
55 CIRÉ - Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers
56 Centres Régionaux d’Intégration
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Zánikom organizácie COFETIS / FOSOVET vznikol priestor na vytvorenie 
ďalších dvoch organizácií zaoberajúcich sa PTVS, ktoré sa zameriavali na po-
skytovanie tlmočníckych služieb imigrantom neovládajúcim francúzsky jazyk 
v rámci Bruselu a Valónskeho regiónu. Prvou bola nezisková organizácia Service 
de Traduction et d’Interprétariat en Milieu Social Bruxelles (SeTIS Bxl), ktorej 
súčasťou bolo tlmočnícke oddelenie CIRÉ.57 Druhou bola Service de Traduction 
et d’Interprétariat en Milieu Social Wallon (SeTIS Wallon), vytvorená zlúčením 
piatich valónskych regionálnych integračných centier.58 Tlmočníci pracujúci pre 
uvedené dve organizácie boli označovaný pomenovaním tlmočníci v kontexte 
sociálnych služieb (Interprètes en Milieu Social).

V rámci Bruselu boli v roku 1980 zriadené dve sesterské organizácie Brussel 
Onthaal – Open Deur a Bruxelles Accueil – Porte Ouverte. Ich úlohou bolo pri-
jímanie a poskytovanie informácií cudzincom po ich príchode do Bruselu. V dô-
sledku výrazného prílevu migrantov v osemdesiatych rokoch boli tieto organizá-
cie konfrontované s rastúcou požiadavkou poskytovania tlmočníckych a prekla-
dateľských služieb. Vytvorili si preto vlastnú sieť dobrovoľníkov prekladateľov 
a tlmočníkov, ktorá nadobudla oficiálny charakter v roku 1997 po založení ďalších 
dvoch organizácií zaoberajúcich sa PTVS: Sociaal Vertaalbureau van Brussel  
Onthaal a Service d’Interprétariat Social de Bruxelles Accueil. Obe organizácie 
si vyvinuli špecifický spôsob poskytovania prekladateľsko-tlmočníckych slu-
žieb, čo súviselo so špecifikami kontextov, v rámci ktorých pôsobili. Zatiaľ čo 
oddelenie prekladateľsko-tlmočníckych služieb organizácie Brussel Onthaal je 
v súčasnosti systémovo naviazané na sektor komunitného tlmočenia a prekladu 
vo Flámsku, v rámci Bruxelles Accueil funguje príslušné oddelenie nezávisle, no 
v úzkej spolupráci so SeTIS Bxl a SeTIS Wallon (Delizée 2015). 

 

3.  ROZSAH POSKYTOVANIA PREKLADATEĽSKÝCH A TLMOČNÍCKYCH 
SLUŽIEB VO VEREJNOM SEKTORE

Základy koordinovaného poskytovania tlmočenia vo verejných službách, t. j.  
komunitného tlmočenia boli položené namedzinárodnej konferencii Critical 
Link v Kanade (pozri kapitolu 1). Termín komunitné tlmočenie bol zadefinova-
ný ako poskytovanie ústnej alebo znakovej formy tlmočenia v kontexte právne-
ho diskurzu, zdravotníckych a sociálnych služieb (Štefková a Bossaert 2019).  
 

57 Viac info na www.setisbxl.be (stránka naposledy konzultovaná v decembri 2019)
58 Viac info na www.setisw.com (stránka naposledy konzultovaná v decembri 2019)
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V roku 2014 bola zverejnená prvá štandardizovaná medzinárodná norma ISO 
13611:2014, zavádzajúca základné princípy a pravidlá na zabezpečenie kvality 
poskytovania komunitného tlmočenia pre klientov, žiadateľov a poskytovateľov 
služieb. Na európskej úrovni bola v roku 2013 založená európska sieť tlmočenia 
a prekladu vo verejných službách (ENPSIT) z iniciatívy flámskej organizácie 
Junction Migration-Integration. Jej úlohou je podporovať profesionalizáciu ob-
lasti PTVS, vrátane kontextu právneho diskurzu a zabezpečiť tvorbu medziná-
rodných štandardov pre výkon tejto profesie a vzdelávanie tlmočníkov a prekla-
dateľov. 

Na medzinárodnej úrovni však doposiaľ nebol prijatý jednoznačný kon-
senzus v otázke zahrnutia / nezahrnutia kontextu právneho diskurzu do oblasti 
PTVS (Valero Garcés 2016). V niektorých krajinách ako v Austrálii, Spojenom 
kráľovstve, či v Holandsku sa súdne tlmočenie riadi rovnakými pravidlami ako 
ostatné kontexty tlmočenia a prekladu vo verejných službách, zatiaľ čo napr. 
v USA alebo v Nemecku je predmetný kontext vyčleňovaný vzhľadom na to, že 
nadobudol svoj profesionálny status už skôr ako ostatné kontexty PTVS a pre-
kladu (Ozolins 2010). V Belgicku založená nezisková organizácia Európska 
asociácia súdnych tlmočníkov a prekladateľov (EULITA) presadzuje od roku 
2009 vyčlenenie špecializácie súdneho prekladu a tlmočenia spomedzi kontex-
tov prekladu a tlmočenia vo verejných službách. Táto organizácia prispela k vy-
daniu medzinárodnej normy pre oblasť tlmočenia v právnom diskurze v roku 
2019. 

V rámci Belgicka je pôsobnosť tlmočníkov a prekladateľov vo verejných 
službách vymedzená na kontexty spadajúce pod správu flámskeho spoločenstva 
alebo vlády valónskeho regiónu, zatiaľ čo tlmočenie a preklad v právnom dis-
kurze spadá do kompetencií belgickej federálnej vlády. Z toho vyplýva, že vo 
Flámsku ako aj vo Valónsku ide o dve osobitne regulované oblasti. V belgickom 
kontexte je teda oblasť PTVS obmedzená na sektor verejných služieb, zamest-
návania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelávania, sociálnych služieb, 
sociokultúrnej činnosti, spoločenskej integrácie, prijímania žiadateľov o azyl  
a pod. 

Zatiaľ čo v oblasti PTVS v Belgicku pôsobia tak certifikovaní tlmočníci a pre-
kladatelia, ako aj dobrovoľníci bez relevantného vzdelania či odborného osved-
čenia, v rámci kontextu právneho diskurzu môžu vykonávať prekladateľskú  
a tlmočnícku činnosť len registrovaní súdni tlmočníci a prekladatelia, ktorí ab-
solvovali špeciálny vzdelávací program, aby mohli byť začlenení do národného 
registra súdnych tlmočníkov a prekladateľov. V oblasti tlmočenia ide o freelan-
cerov poskytujúcich tlmočnícke služby orgánom polície, v rámci vyšetrovania, 
súdneho procesu či azylového konania. Riadia sa odlišným etickým kódexom 
ako flámski a valónski komunitní tlmočníci. V prípade súdnych prekladateľov 
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ide o súkromné osoby poskytujúce úradný preklad orgánom verejnej moci či, 
verejným inštitúciám. 

Belgická federálna vláda tiež podporuje od roku 1999 celonárodný program 
interkulturálnej mediácie v oblasti zdravotnej starostlivosti, obzvlášť v rámci ne-
mocníc. Lekári a nemedicínsky personál nemocníc, ale aj niektorých miestnych 
zdravotníckych stredísk a zamestnanci agentúry FEDASIL (Federálna agentúra 
pre prijímanie žiadateľov o azyl) majú vďaka nemu prístup k databáze inter-
kultúrnych mediátorov. Úlohy a povinnosti kultúrnych mediátorov sú rozdielne, 
ako úlohy profesionálnych tlmočníkov a prekladateľov vo verejných službách  
a zahŕňajú širšiu škálu činností ako len preklad a tlmočenie, napr. riešenie ne-
dorozumení, kultúrne sprostredkovateľstvo a hájenie záujmov klienta. Cieľom 
je skvalitniť komunikačný proces a zároveň celkovú úroveň poskytovanej zdra-
votnej starostlivosti v rámci nemocníc prostredníctvom odbúravania nie len ja-
zykových, ale tiež sociokultúrnych bariér a interetnických rozdielov (Verrept  
a Coune 2016). Ich povinnosťou je riadiť sa špecifickým etickým kódexom in-
terkultúrneho mediátora. Z uvedených dôvodov sa ich vzdelávanie líši od trénin-
gu komunitných tlmočníkov a prekladateľov.

4.  POSKYTOVANIE SLUŽIEB A ROLA PROFESIONÁLNYCH TLMOČNÍKOV 
A PREKLADATEĽOV

V dôsledku rozdielnych prístupov k poskytovaniu jazykových služieb sa vo 
Flámsku a Valónsku vyvinula aj rozdielna infraštruktúra pre komunitné tlmoče-
nie a preklad (Ozolins 2010). 

Vo Flámsku sa za ostatné desaťročia rozvinul model označovaný ako sociálne 
tlmočenie a preklad. Ide o inštitucionalizovaný systém poskytovania tlmočníc-
kych a prekladateľských služieb obyvateľom neovládajúcim holandský jazyk. 
Pojem sociálne tlmočenie a preklad vo Flámsku zahŕňa celý sektor verejných 
služieb s výnimkou právneho kontextu (policajné a súdne orgány a azylové ko-
nanie). Pod sociálne tlmočenie spadá dialogické tlmočenie tvárou v tvár, ale aj 
tlmočenie po telefóne (Roels et al. 2015). 

Flámska agentúra pre spoločenskú integráciu, ktorá vznikla na základoch pô-
vodného Ústredného orgánu pre podporu sociálneho tlmočenia a prekladu, od 
roku 2015 koordinuje poskytovanie PTVS na celom území Flámska s výnimkou 
troch veľkých miest s vlastnými špecifickými potrebami: Antverp, Gentu a Bru-
selu (Xhardez 2016). Agentúra zabezpečuje dostupnosť tlmočníkov priamo na 
mieste, prípadne po telefóne v rámci Flámska a regiónu hlavného mesta Bruselu. 
Služby tlmočníkov po telefóne sprostredkúva centrum pre tlmočenie po telefóne 
Ba-bel Vlaamse Telefoontolken. Agentúra zároveň zabezpečuje aj služby certi-
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fikovaných sociálnych prekladateľov, ktorých úlohou je zabezpečovať preklad 
informatívnych a oficiálnych dokumentov pre potreby klientov neovládajúcich 
holandský jazyk v rámci inštitúcií verejného sektora. Sociálni prekladatelia sa 
riadia vlastným špecifickým etickým kódexom. 

Poskytovanie sociálneho tlmočenia a prekladu v Antverpách koordinuje au-
tonómna agentúra Atlas. V rámci Gentu zabezpečuje poskytovanie dialogického 
komunitného tlmočenia, ale aj tlmočenia prostredníctvom webkamery nezisková 
organizácia IN-Gent. 

Spomenuté dve organizácie dopĺňa agentúra Brussel Onthaal, ktorá zabezpe-
čuje sociálnych tlmočníkov a prekladateľov pre potreby regiónu hlavného mesta 
Bruselu, ale čiastočne aj Flámska. Táto nezisková organizácia pracuje predo-
všetkým s prekladateľmi a tlmočníkmi dobrovoľníkmi, poskytujúcimi služby 
priamo na mieste, ale aj na diaľku. 

Do kompetencií Agentúry pre spoločenskú integráciu spadá aj profesionali-
zácia, vzdelávanie a testovanie komunitných tlmočníkov a prekladateľov. Aby 
mohli sociálni tlmočníci a prekladatelia pracujúci pre oficiálne tlmočnícke agen-
túry vykonávať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť v rámci flámskeho spolo-
čenstva, musia absolvovať vzdelávanie a zložiť skúšku organizovanú certifikač-
ným odborom spomenutej agentúry. Po zložení skúšky sú zapísaní do Flámske-
ho registra sociálnych tlmočníkov a prekladateľov. 

Sociálni tlmočníci vo Flámsku štandardne tlmočia v obojsmernom konze-
kutívnom resp. dialogickom móde. Úlohou sociálneho tlmočníka je odtlmočiť 
(obvykle krátke) dialógy pozostávajúce z otázok a odpovedí medzi zástupcom 
verejnej inštitúcie a jej klientom, neovládajúcim úradný jazyk, z materinského 
jazyka do holandčiny. 

Sociálni tlmočníci sa riadia etickým kódexom sociálneho tlmočníka (Agents-
chap voor Integratie en Inburgering 2017). V predmetnom kódexe sa uvádza, že 
úlohou tlmočníka je zabezpečiť priebeh komunikácie medzi zástupcom verejnej 
inštitúcie a jej klientom. Tlmočník je povinný v plnom rozsahu a verne preniesť 
obsah správy, t.j. bez doplnení, vynechaní či modifikácií, tlmočiť v triadickom 
móde a v prvej osobe. Sociálny tlmočník je povinný zachovávať nestrannosť, 
transparentnosť, neutralitu a profesionálny prístup a je viazaný mlčanlivos-
ťou. Rovnaké podmienky nestrannosti, transparentnosti, neutrality, diskrétnosti 
a profesionálneho prístupu sú zahrnuté aj v deontologickom kódexe sociálneho 
prekladateľa. 

Podľa vyhlášky o integrácii z roku 2013 rozhoduje o prípadnom využití po-
moci sociálneho tlmočníka alebo prekladateľa koncový užívateľ danej služby 
(ako napr. verejná či vládna inštitúcia, sociálny pracovník alebo zamestnanec 
v rámci verejného sektora), nie klient. Pokiaľ nie je k dispozícii certifikova- 
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ný tlmočník či prekladateľ, je možné poveriť jeho necertifikovaného kolegu  
(Vlaamse regering 2013). 

Roels et al. (2015) upozorňujú, že využívanie sociálnych tlmočníkov verej-
nými inštitúciami má značne arbitrárny charakter. Medzi jednotlivými inštitucio-
nálnymi oblasťami, rôznymi inštitúciami v rámci tej istej oblasti, zamestnancami 
tej istej inštitúcie, ba dokonca aj v rámci portfólia konkrétneho zamestnanca boli 
zistené značné rozdiely vo frekvencii využívania predmetných služieb. Nasadzo-
vanie ad-hoc tlmočníkov je naďalej bežnou a častou praxou. 

Navyše, rastúca jazyková diverzita sa zákonite prejavuje nedostatkom tlmoč-
níkov pre určité menšinové jazyky a súčasná ponuka tlmočníckych služieb ne-
zodpovedá potrebám trhu. V roku 2018 nedokázala Flámska agentúra pre spolo-
čenskú integráciu uspokojiť 15 % požiadaviek na služby tlmočenia po telefóne 
a 29 % požiadaviek na tlmočenie priamo na mieste (Agentschap voor Integratie 
en Inburgering 2019). 

Devlieger et al. (2015) konštatujú, že v danej situácii je náročné zabezpečiť 
kvalitu služieb vzhľadom na nedostatok overených a spoľahlivých opatrení na 
vyhodnotenie spätnej väzby. Práca profesionálneho tlmočníka či prekladateľa 
vo verejných službách je naďalej spojená s pomerne vysokými nárokmi na dos-
tupnosť a flexibilitu, keďže je náročné predikovať počet pridelených zákaziek. 
Z toho vyplýva nízka miera istoty práce. Aby sa zvýšila osveta verejných in-
štitúcií o potrebe využívania tlmočnícko-prekladateľských služieb, je potrebné 
vytvoriť pre jednotlivé inštitúcie zrozumiteľný rámec efektívnej multilingválnej 
komunikácie a zároveň vyvinúť účinné opatrenia monitorujúce efektivitu súčas-
ných nástrojov na sprostredkúvanie viacjazyčnej komunikácie. Verejné inštitú-
cie a ich zamestnanci potrebujú intenzívnejšiu osvetu o dôležitosti využívania 
kvalitných tlmočnícko-prekladateľských služieb. (Devlieger et al. 2015).

Na opačnej strane belgickej jazykovej hranice vo frankofónnom Valónsku 
a bilingválnom Bruseli sú služby tlmočenia vo verejných službách (označova-
ného ako Interprétariat et Traduction en Milieu Social, pozri podkapitolu 2) 
poskytované organizáciou SeTIS Wallon vo Valónsku a SeTIS Bxl v Bruseli. Pod 
oblasť PTVS tu spadá tlmočenie tvárou v tvár i po telefóne a v poslednom čase 
aj prostredníctvom videa. Okrem toho je možné tlmočníkov poveriť zabezpečo-
vaním stálych, pravidelných služieb pre určitého klienta, inštitúciu či organizá-
ciu (SeTIS Bruxelles 2019). V predmetných oblastiach sa poskytujú aj služby 
komunitného prekladu, hoci sú považované skôr za marginálne (Delizée 2015). 

Za zamestnávanie a financovanie tlmočníkov zodpovedá organizácia SeTIS. 
Ich klientmi sú verejné inštitúcie a neziskové organizácie pôsobiace v kontex-
toch ako napr. zdravotná starostlivosť, pôrodníctvo, prevencia, starostlivosť  
o duševné zdravie, starostlivosť o deti, prijímanie a integrácia migrantov, bývanie,  
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zamestnávanie, vzdelávanie, práca s mládežou / ochrana mládeže či sociálna 
starostlivosť. 

Obe sesterské organizácie SeTIS navzájom koordinujú tarify vyplácaných 
odmien a zdieľajú aj spoločný etický kódex tlmočníkov (Delizée 2015). Spome-
nutý etický kódex (Setis Bxl 2016) sa líši od flámskeho etického kódexu v tom, 
ako definuje úroveň možnej intervencie tlmočníka v rámci komunikačného 
procesu (Cox 2015). Podobne ako v prípade flámskeho etického kódexu, spo-
číva úloha tlmočníka v zabezpečení verbálneho dorozumenia sa medzi dvoma 
stranami nerozprávajúcimi spoločným jazykom. Tlmočník je povinný zacho-
vať neutralitu a nie je v jeho kompetenciách priamo napomáhať jednej zo strán 
ani intervenovať v rámci konfliktu medzi klientskou inštitúciou a žiadateľom 
o jej služby. Jeho základnou úlohou je verne pretlmočiť vypovedaný obsah bez 
vynechávania výpovedí jednej z participujúcich strán. Na rozdiel od flámske-
ho etického kódexu je však tlmočník oprávnený vysvetľovať nedorozumenia 
vyplývajúce z kultúrnych či kontextuálnych rozdielov. V prípade, že sa tlmoč-
ník rozhodne siahnuť po prostriedkoch mediácie, je povinný o tom informovať 
jednotlivých komunikantov (Cox 2015). To je aj dôvodom, prečo organizácie  
SeTIS uprednostňujú tlmočníkov alochtónneho pôvodu, ktorí už sami absolvo-
vali proces integrácie, keďže majú lepšie predpoklady správne pochopiť problé-
my, s ktorými môže byť žiadateľ konfrontovaný (Delizée 2015). 

Hoci sa dopyt po službách komunitných tlmočníkov a prekladateľov od zalo-
ženia organizácií SeTIS zdvojnásobil, objem verejných finančných prostriedkov 
vyčlenených na danú oblasť v porovnaní s rokom 2012 výrazne poklesol. To 
viedlo k rušeniu pracovných miest, nárastu podielu krátkodobých dohôd a od 
roku 2012 k neschopnosti pokrývať celý objem dopytu. Za obdobie od roku 
2012 nedokázala organizácia SeTIS Bxl uspokojiť štvrtinu celkového počtu žia-
dostí (Delizée 2015).

Oddelenie komunitného tlmočenia a prekladu organizácie Bruxelles Accueil 
(sesterskej organizácie Brussel Onthaal) zabezpečuje v rámci Valónska a Bruse-
lu dopĺňanie ďalších tlmočníkov, či už pri tlmočení priamo na mieste alebo po 
telefóne i prekladateľov. Obe organizácie si vedú vlastné zoznamy tlmočníkov 
/ prekladateľov (dobrovoľníkov), ktorí sú v prípade potreby schopní pokrývať 
dopyt v princípe po celom území Belgicka. Spomenutá sieť je značne rôznorodá 
a zahŕňa osoby s materinským jazykom holandským, francúzskym i anglickým, 
dobrovoľníkov vrátane certifikovaných a necertifikovaných tlmočníkov. Vyše 
polovica z nich pracuje na dobrovoľníckej báze. 
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5.  SÚČASNÝ STAV VO VZDELÁVANÍ A CERTIFIKÁCII TLMOČNÍKOV

Ako sme už uviedli v úvode, vo Flámsku a vo Valónsku sa vyvinuli dva rôzne 
prístupy k profesionalizácii tlmočenia a prekladu vo verejných službách, či už  
v oblasti vzdelávania, alebo certifikácie. V oboch jazykových oblastiach sa zá-
kladný tréning zameriava na tri zásadné ciele. Prvým z nich je identifikovať 
rolu komunitného tlmočníka a umožniť mu osvojiť si zásady etického kóde-
xu. Podruhé, potenciálni tlmočníci sa zoznamujú so základnými princípmi in-
terkultúrnej komunikácie ako aj s problematikou a terminológiou špecifického 
odborného kontextu. Potretie, vzdelávanie sa tiež zameriava na tréning konze-
kutívneho tlmočenia a translačných zručností (Bruwier et al. 2019). Na konci 
tréningového procesu absolvujú kandidáti záverečný test a v prípade jeho úspeš-
ného zvládnutia obdržia certifikát. Tlmočníci a prekladatelia sú zároveň povinní 
prechádzať kontinuálnym procesom vzdelávania zameraným na prehlbovanie 
vedomostí o špecifickej odbornej oblasti, vystupovanie na verejnosti, verbálnu 
a bezkonfliktnú (interkultúrnu) komunikáciu a zdokonaľovanie sa v tlmočníc-
kych a prekladateľských zručnostiach a pod. (Bruwier et al. 2019).

V rámci Flámska a holandskej jazykovej oblasti Bruselu je oficiálne jediným 
centrom vzdelávania a certifikácie PTVS oddelenie pre certifikáciu sociálneho 
tlmočenia a prekladu Flámskej agentúry pre spoločenskú integráciu59. V ostat-
ných rokoch však agentúra venovala zvýšenú pozornosť vývoju nového vzdelá-
vacieho a certifikačného programu pre sociálnych tlmočníkov. 

Napriek tomu, že centrum podpory v spolupráci s inštitúciami vyššieho vzde-
lávania zostavilo vzdelávací program sociálneho prekladu, od roku 2008 sa ko-
nali prekladateľské skúšky a v roku 2012 bol vytvorený aj profil profesionálnych 
kompetencií a štandardov pre sociálnych prekladateľov (Idzikowska 2015), od 
roku 2016 sa už nekonali žiadne vzdelávacie kurzy pre sociálnych prekladate-
ľov. Príčiny tohto (pravdepodobne dočasného) rozhodnutia súvisia s neistou po-
zíciou odvetvia sociálneho prekladu v rámci PTVS a prípadne aj so špecifickými 
problémami spojenými s organizovaním skúšok, na ktoré upozornila Idzikowska 
(2015). Medzi ne patrí limitovaný počet úspešných absolventov certifikačných 
skúšok a problémy s hľadaním kompetentných hodnotiteľov a záujemcov o kur-
zy málo rozšírených jazykov. 

Vzdelávací proces v oblasti sociálneho tlmočenia je podrobne popísaný na 
webstránke agentúry. Uchádzači sa najprv zúčastnia na informačnom stretnutí  
o tejto profesii a samotnom vzdelávacom programe. Nasleduje vstupný test, 
resp. preselektívny test úrovne holandského jazyka pre uchádzačov, ktorí ne-

59 Dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen
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dokážu doložiť, že ich jazykové znalosti dosahujú úroveň B2 podľa spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Uvedený test možno ab-
solvovať najviac trikrát. V následnej fáze môžu uchádzači absolvovať osobný 
pohovor, na základe ktorého je možné vyhodnotiť ich úroveň znalostí o sekto-
re sociálnych služieb, deontológii sociálneho tlmočenia ako aj ich tlmočnícke 
zručnosti. Na základe pohovoru obdržia odporúčanie ihneď pristúpiť k certi-
fikačnému testu alebo najskôr absolvovať vzdelávací program. Uchádzači si 
tiež môžu zvoliť možnosť absolvovania základného vzdelávacieho programu 
formou samoštúdia. Absolvovanie osobného pohovoru nie je povinné, ale jeho 
výsledok je záväzný. 

Základný vzdelávací program je vedený v holandskom jazyku a tvoria ho 
dva moduly. Prvý modul pozostáva zo 46 hodín výučby zameraných na osvo-
jenie si tlmočníckych zručností a deontologických zásad sociálneho tlmočenia. 
Po ukončení prvého modulu absolvujú uchádzači test a len v prípade úspešného 
výsledku testu pokračujú druhým modulom. V rámci neho sa kandidáti zúčastnia 
ďalších 93 hodín výučby sociálneho tlmočenia a absolvujú cvičenia s jazyko-
vými partnermi vo svojom druhom pracovnom jazyku. Po ukončení druhého 
modulu môžu uchádzači pristúpiť k testu. 

Certifikačná skúška sa skladá z dvoch zinscenovaných situácií, pričom každá 
trvá 15 minút. Uchádzač obdrží certifikát sociálneho tlmočníka v prípade, ak 
úspešne absolvuje obe časti. Komisia zložená z troch odborníkov vyhodnotí, či 
kandidát dokáže spracovať a reprodukovať hovorené výpovede v súlade s deon-
tologickými zásadami a či sa dokáže vysporiadať s prípadnými deontologickými 
konfliktami. Po zložení skúšky môže byť tlmočník zapísaný do flámskeho regis-
tra sociálnych tlmočníkov. Neúspešní uchádzači dostanú možnosť spätnej väzby 
prostredníctvom osobného rozhovoru. Následne majú maximálne tri ďalšie po-
kusy na zloženie certifikačnej skúšky. 

V holandskej jazykovej oblasti Belgicka je možné absolvovať päť tlmočníc-
kych štúdijných programov na úrovni magisterského stupňa (Master of Arts, 
M.A.). Hoci sa dlhodobo tieto programy sústredili na tzv. tradičné tlmočníc-
ke techniky (konzekutívne a simultánne tlmočenie), v súčasnosti sa už väčšina 
týchto magisterských programov nepridŕža načrtnutého dichotómneho modelu 
a už niekoľko rokov ponúkajú aj modul sociálneho tlmočenia. V rámci neho sa 
študenti zoznamujú s problematikou a terminológiou rôznych odvetví verejného 
sektora, osvojujú si deontologické zásady sociálneho tlmočenia a prostredníc-
tvom role-play cvičení vo svojich pracovných jazykoch si zdokonaľujú notačné 
a tlmočnícke zručnosti. Títo študenti obvykle okamžite po ukončení svojho štú-
dia môžu pristúpiť k certifikačnej skúške. Na druhej strane, paralelné prekla-
dateľské programy na rovnakých univerzitách sa explicitne nezameriavajú na 
oblasť sociálneho prekladu. 
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Vo frankofónnej časti Belgicka štátne inštitúcie v súčasnosti neorganizujú ani 
neuznávajú žiadne oficiálne vzdelávacie kurzy pre potenciálnych komunitných 
tlmočníkov (Delizée 2015). Organizácia SeTIS síce ponúkala základný kurz po-
zostávajúci zo 66 hodín, ten je však organizovaný Valónskou univerzitou, ktorá 
od roku 2015 otvára tlmočnícky štúdijný program. (Bruwier et al. 2019). Po 
úspešnom absolvovaní základného kurzu obdržia uchádzači certifikát. 

Organizácie SeTIS usporiadavajú aj pravidelné stretnutia zamerané na posil-
nenie spolupráce medzi odborníkmi a tlmočníkmi. Zároveň dostávajú tlmočníci 
možnosť pravidelne sa zúčastňovať na stretnutiach podporných skupín pod vede-
ním psychológa. V rámci týchto skupín sa vytvára priestor na vzájomnú výmenu 
názorov, skúseností a dobrých príkladov z praxe, čo prispieva nie len k profesi-
onálnemu vývoju, ale aj k lepšiemu zvládaniu stresových situácií (Bruwier et al. 
2019). Keďže vo frankofónnej časti Belgicka má preklad vo verejných službách 
skôr marginálnu pozíciu (pozri podkapitolu 4), neboli vytvorené pre danú oblasť 
doposiaľ žiadne špecifické vzdelávacie kurzy. 

Na univerzitnom stupni sú vo frankofónnej časti Belgicka v ponuke štyri tl-
močnícke štúdijné programy. Letmý pohľad na ich štruktúru nám odhalí, že sú 
zamerané predovšetkým na konferenčné tlmočenie a tréningu PTVS sa venuje 
len relatívne malá pozornosť, a to vo forme volitelných modulov v rámci dvoch 
zo štyroch spomenutých programov. 

Organizácie Brussel Onthaal a Bruxelles Accueil poskytujú svojim tlmoč-
níkom dobrovoľníkom možnosti pravidelného vzdelávania, ktoré má však skôr 
neformálny charakter. 

6.  ZÁVER

V tejto kapitole sme sa pokúsili priblížiť vývoj inštitucionalizácie a profesi-
onalizácie tlmočenia a prekladu vo verejných inštitúciách v Belgicku. Upozornili 
sme na existenciu výrazných rozdielov medzi prístupmi jednotlivých miestnych 
inštitúcií k poskytovaniu jazykových služieb verejnosti. S tým súvisí odlišný 
vývoj v predmetnej problematike v rámci dvoch veľkých jazykových oblastí kra-
jiny. Konštatovali sme, že praktizovanie PTVS v oboch oblastiach zaostáva za 
konferenčným tlmočením. 

Vo Flámsku a holandskej jazykovej oblasti Bruselu je poskytovanie služieb 
sociálneho tlmočenia (a prekladu) centralizované v rámci Agentúry pre spolo-
čenskú integráciu, zriadenej flámskou vládou. Táto agentúra je zároveň jediným 
certifikačným orgánom pre sociálne tlmočenie a preklad v tejto jazykovej oblasti 
Belgicka. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na prideľovanie práce, 
finančné ohodnotenie a profesionálnu podporu samostatne zárobkovo činných 
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tlmočníkov / prekladateľov. Poskytovanie PTVS sa opiera o jednotné zásady po-
skytovania a výkonu prekladu a tlmočenia a ich odmeňovania, o jasnú definíciu 
komunikačnej roly tlmočníka a o základný program vzdelávania a certifikácie. 
V tomto zmysle možno konštatovať, že vo Flámsku funguje kompaktný model 
profesionalizácie. 

Naopak, vo frankofónnej časti krajiny nie je poskytovanie tlmočenia a pre-
kladu vo verejných službách zastrešované žiadnou oficiálnou inštitúciou. Pred-
metné služby zabezpečujú dve neziskové organizácie, SeTIS Wallon a SeTIS 
Bxl, vyvíjajúce niekoľko zásadných iniciatív na profesionalizáciu. Financovanie 
oboch SeTIS organizácií je však nestabilné. Zatiaľ čo SeTIS Wallon sa môže 
opierať o semištruktúrne financovanie zo strany valónskeho regiónu, v prípade 
SeTIS Bxl toto konštatovanie neplatí (Delizée 2015). Obe organizácie majú však 
harmonizované zásady výkonu praxe i odmeňovania, jasne zadefinovanú rolu 
tlmočníka a vytvorili aj základnú schému vzdelávania a certifikácie. Na rozdiel 
od Flámska sú tlmočníci priamo zamestnancami organizácií SeTIS, väčšinou na 
základe zmluvy na dobu určitú. 

Organizácie Brussel Onthaal a Bruxelles Accueil vykonávajú priekopnícku 
činnosť v oblasti PTVS v Bruseli, pričom sa zameriavajú na špecifický kontext 
a majú vlastnú organizačnú štruktúru. Ich úlohou je zabezpečovanie doplnko-
vých služieb komunitného tlmočenia a prekladu osobám neovládajúcim holand-
ský ani francúzsky jazyk. 

Napriek mnohým iniciatívam v oboch hlavných jazykových oblastiach Bel-
gicka je dosiahnutie plnej inštitucionalizácie poskytovania služieb PTVS stále 
pomerne vzdialeným cieľom. Formovanie komplexného prístupu v predmetnej 
oblasti je spojené s mnohými výzvami a rizikami, obzvlášť v rámci neustále sa 
meniaceho prostredia naviazaného na finančnú podporu miestnych samospráv  
a vývoj politického a spoločenského postoja voči otázke imigrácie (Ozolins 
2010). V konečnom dôsledku hrajú tieto faktory rozhodujúcu rolu pri organizo-
vaní a zabezpečovaní efektívneho poskytovania jazykových služieb. 
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VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH V ŠPANIELSKU
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Cristina Álvaro Aranda

Universidad de Alcalá. Grupo FITISPos-UAH 

1.  ÚVOD

Tlmočenie vo verejných službách v Španielsku stále ostáva činnosťou vy-
značujúcou sa nedostatočnou mierou profesionalizácie. K porozumeniu pojmu 
profesionalizácia pristupujeme prostredníctvom Bourdieho teórie a profesnej 
sociológie, ktorá definuje profesiu alebo zamestnanie ako charakteristickú vlast-
nosť jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov, ktorí ju zdieľajú (Bourdieu 1980, 
1985, 1986). Profesijná sociológia kladie dôraz na formálne, inštitucionálne  
a ekonomické fesijné faktory, ako napr. kariérne modely, vzdelávanie, právo roz-
hodovania, profesné normy, vysoký status, altruizmus, reputáciu, etické kódexy, 
platenú prácu a pod. (Larson 1977, Abbott 1988, Torstendahl a Burrage 1990, 
Macdonald 1995, Freidson 2001).

Napríklad na charakteristiku úsilia úradných tlmočníkov v rámci právneho 
diskurzu v Španielsku využíva Monzó (2009) dva zaujímavé koncepty prevzaté 
z profesijnej sociológie (Abott 1988), a to koncept spoločnosti zadefinovanej 
ako trh problémov a koncept jurisdikcie. Určité skupiny jednotlivcov sa snažia 
ponúkať riešenie špecifických problémov. Ak je súbor problémov ohraničený  
a riešenia sa ukážu byť účinné, danej skupine môže byť udelené výlučné právo 
uplatňovať riešenia v rámci predmetnej oblasti trhu. Aby sa tak stalo, musia byť 
predložené riešenia najuspokojujúcejšie a najpresvedčivejšie voči spoločnosti. 
To neznamená, že alternatívne riešenia neexistujú (iní jednotlivci môžu prísť  
s riešeniami založenými na odlišných znalostiach). Spoločnosť však uprednost-
ní predmetnú profesijnú skupinu, keďže sa snažia prísť s najlepším možným 
riešením. Ako uvádza Monzó (2009), akonáhle je táto profesijná skupina zade-
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finovaná a vymedzená (definovaná je oblasť problémov i aplikované riešenia), 
vytvárajú sa mechanizmy, aby sa umožnilo novým členom stať sa súčasťou tejto 
skupiny a predovšetkým aby bolo umožnené vylúčiť tých, ktorí nespĺňajú vyme-
dzenú charakteristiku. Hlavnou požiadavkou pre členstvo v takejto profesijnej 
skupine je zvyčajne absolvovanie špecifického vzdelania. Prostredníctvom neho 
nadobúdajú jednotlivci znalosti potrebné na vyriešenie problému, pričom apli-
kujú existujúci súbor riešení. 

Vzdelanie je definované ako jeden z hlavných pilierov profesionalizácie.  
Goode (1957) napríklad definuje profesie ako komunity jednotlivcov so spoloč-
nou identitou, hodnotami a rolami a navrhuje až 12 charakteristických vlastností 
ideálnej profesie, vrátane rozsiahleho a špecializovaného vzdelávania a vytvore-
nie vzdelávacích štandardov. Panaia (2007) konštatuje, že každá profesia je kre-
ovaná na základe určitých teoretických vedomostí prenášaných do praktických 
zručností. Jednotlivec nadobúda tieto špecifické vedomosti počas dlhodobého 
vzdelávania, obvykle vysokoškolského (Wilensky 1964, Evetts 2003, Nolin 
2008). 

Wilensky (1964) označuje vytváranie špecializovaných vzdelávacích in-
štitúcií za druhú fázu procesu profesionalizácie, hneď po vyprofilovaní danej 
činnosti ako práce na plný úväzok (prvá fáza). Treťou fázou je následne vznik 
profesijných asociácií, štvrtou právna ochrana profesie a piatou vytvorenie for-
málneho etického kódexu. Harries-Jenkins (1979) naproti tomu identifikuje šesť 
základných faktorov profesionalizácie, medzi ktoré zahŕňa aj faktor vzdelávania 
(popri faktoroch systému, kontextu, samotnej činnosti, výkonu danej činnosti  
a ideológie). Napokon Burrage et al. (1990) sa zameriavajú na samotných akté-
rov, ktorí sa na procese profesionalizácie podieľajú, t.j. univerzity a iné špeciali-
zované vzdelávacie inštitúcie spolu s vykonávateľmi profesie, štátnymi orgánmi 
a klientami alebo koncovými užívateľmi. Úlohou univerzít a iných vzdeláva-
cích inštitúcií je rozvíjať úroveň znalostí, ktoré sú základom pre výkon profesie  
a zabezpečiť ich absolventom istý profesionálny status. 

Paradeise (1984) zase konštatuje, že vzdelávanie formuje štruktúru trhu, keď-
že má vplyv na prístup k profesionálnemu zamestnaniu. Prináša totiž so sebou 
udelenie titulu, ktorý je základným predpokladom pre prístup k zamestnaniu. 
Vzdelávanie taktiež súvisí s problematikou kariérneho rastu a platovou otázkou. 
Celoživotné vzdelávanie, resp. neformálne vzdelávanie, či už v univerzitnom, ale-
bo mimouniverzitnom kontexte zároveň umožňuje nadobúdanie nových znalostí  
a knowhow (na rôznych úrovniach vzdelávania), čo jednotlivcovi prináša vnú-
torný rozvoj, akumuláciu pracovných skúseností a odbornosti, a tým aj internú 
stratifikáciu a zvýšené platové ohodnotenie. 
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2.  TLMOČENIE A PREKLAD VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH V ŠPANIELSKU

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia prešla španielska ekonomika pro-
cesom industriálneho rozvoja, ruka v ruke s prudkým rastom tretieho sektora, 
čo viedlo k zvýšeniu kapacity medzinárodnej spotreby. Po obnovení demokracie 
koncom sedemdesiatych rokov a vstupe do Európskej únie v roku 1986 nado-
budlo Španielsko pozíciu jednej z najobľúbenejších destinácií v Európe. Jednou 
z hlavných čŕt imigračnej problematiky je, že na rozdiel od iných krajín (Grécka, 
Talianska a Portugalska (za ostatné desaťročia) a Francúzska, Nemecka, Švaj-
čiarska a Spojeného kráľovstva (za ostatné roky) sú dôvody príchodu imigrantov 
do Španielska rozmanité. Priaznivá klíma, ponuka turistických a voľnočasových 
aktivít a  medzinárodná politika (so vzťahmi a dohodami s mnohými európskymi, 
latinskoamerickými a arabskými krajinami) robia zo Španielska atraktívny cieľ 
nie len pre turistov, ale aj pre imigrantov (López de Lera 1995). Percentuálny po-
diel imigrantov postupne rástol (predovšetkým od roku 2000), až kým nedosiahol 
svoj vrchol v roku 2011. Možno to odvodiť z nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka 1.  
Počet cudzincov na území Španielska, percentuálny podiel voči celkovej populácii 
(zdroj: vlastná analýza údajov INE)

ROK POČET PODIEL

1981 198,042 0.5 %

1986 241,971 0.6 %

1991 360,655 0.9 %

1996 542,314 1.4 %

1998 637,085 1,6 %

2000 923,879 2.3 %

2001 1,370,657 3.3 %

2002 1,977,947 4.7 %

2003 2,664,168 6.2 %

2004 3,034,326 7.0 %

2005 3,730,610 8.5 %

2006 4,144,166 9.3 %

2007 4,519,554 10.0 %

2008 5,268,762 11.4 %
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2009 5,648,671 12.1 %

2010 5,747,734 12.2 %

2011 5,751,487 12.2 %

2012 5,736,258 12.1 %

2013 5,546,238 11.8 %

2014 5,023,487 10.7 %

2015 4,729,644 10.1 %

2016 4,618,581 9.9 %

2017 4,572,807 9.8 %

2018 4,562,962 9.8 %

2019 5,025,264 10.7 %

Krajiny, z ktorých pochádza najväčšie percento cudzincov sú Maroko, Ru-
munsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Kolumbia, Nemecko, Ekvádor, Bulhar-
sko, Venezuela, Francúzsko, Portugalsko, Ukrajina, Argentína a Rusko. Úrad-
ným jazykom desiatich z uvedených štrnástich krajín nie je španielčina, z čoho 
vyplývajú potenciálne komunikačné problémy imigrantov a potreba poskytova-
nia tlmočnícko-prekladateľských služieb v rámci verejných inštitúcií. 

Hoci tlmočenie a preklad vo verejných službách v Španielsku možno označiť 
za nedostatočne profesionalizovanú oblasť (Lázaro Gutiérrez 2014a), za posled-
né obdobie nastal významný vývoj v dostupnosti zdrojov a služieb a v ponuke 
vzdelávacích programov. Je potrebné spomenúť, že španielske univerzity zohrá-
vajú kľúčovú rolu v rozvoji a konsolidácii tlmočenia a prekladu vo verejných 
službách, nie len ako akademickej disciplíny, ale aj ako nástroja na zabezpečenie 
základného práva na komunikáciu a ako rozvíjajúcej sa profesie. V tejto súvis-
losti treba spomenúť sieť COMUNICA Network, v rámci ktorej skupina univer-
zít spojila sily a pôsobí ako stály pozorovateľ stavu PTVS v Španielsku. 

COMUNICA bola založená v roku 2005 ako spoločný projekt niekoľkých 
vedcov zo španielskych univerzít, aby mapovala situáciu na celom území kra-
jiny. Jej cieľom je študovať a analyzovať poskytovanie jazykovej mediácie  
(tlmočenia vo verejných službách) a verejne upozorňovať na nesprávne praktiky, 
ktoré sú žiaľ v predmetnej oblasti častým javom. Sieť COMUNICA je založená 
na troch nosných pilieroch: vzdelávanie, profesionalizácia a výskum. Doposiaľ 
publikovala dve prehľadové analýzy PTVS v Španielsku: Valero Garcés a Raga 
Gimeno (2006) a Foulquié-Rubio, Vargas Urpi a Fernández Pérez (2018). 

Druhá prehľadová analýza porovnáva súčasný stav v oblasti tlmočenia  
a prekladu vo verejných službách so situáciou spred desiatich rokov. K hlav-
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ným trendom na území Španielska patrí zvyšovanie podielu outsorcingu, čo 
však prispieva k zhoršovaniu pracovných podmienok tlmočníkov a prekladate-
ľov. Ďalšími trendami sú nárast počtu tlmočení po telefóne a dominancia ad-hoc  
a dobrovoľníckych tlmočníkov a prekladateľov. Výsledky analýzy môžu vy-
znievať pesimisticky, no za zmienku určite stojí zvyšujúci sa počet výskumných 
publikácií a správ kritizujúcich nedostatok profesionálnych tlmočníkov a prekla-
dateľov v rámci sektora verejných služieb. Na druhej strane, paleta vzdeláva-
nia v predmetnej oblasti je pestrejšia ako kedykoľvek predtým, čo neplatí len na 
univerzitnej úrovni, ale pre všetky formy a druhy vzdelávania, ako si ukážeme  
v nasledujúcich podkapitolách. 

3.  PREHĽAD MODELOV VZDELÁVANIA

Cieľom tejto kapitoly je prezentovať, akým spôsobom prebieha vzdelávanie 
v oblasti PTVS v Španielsku. Ako sme už spomenuli, vzdelávanie sa realizu-
je na rôznych úrovniach a môže mať rozličné formy. Klasifikovali sme ich do 
nasledujúcich siedmich modalít: formálne vysokoškolské vzdelávanie na baka-
lárskom stupni, formálne vysokoškolské vzdelávanie na magisterskom stupni, 
iné univerzitné vzdelávacie kurzy, vzdelávanie organizované mimovládnymi or-
ganizáciami a verejnými inštitúciami, vzdelávanie zabezpečované súkromnými 
spoločnosťami, vzdelávanie dobrovoľníckych tlmočníkov a nové formy vzde-
lávania ako napr. rozsiahle verejné online kurzy. Každú z uvedených modalít 
odprezentujeme v rámci samostatnej podkapitoly a podložíme ju ilustračným 
príkladom. Táto štúdia nemá ani zďaleka ambíciu poskytnúť kompletné infor-
mácie k danej problematike, no jej cieľom je ponúknuť všeobecný prehľad vzde-
lávania v oblasti tlmočenia a prekladu vo verejných službách v Španielsku spolu 
s niekoľkými aktuálnymi iniciatívami. 

3.1  Formálne univerzitné vzdelávanie na bakalárskom stupni

Na rozdiel od mnohých európskych krajín trvá bakalársky stupeň vzdeláva-
nia v Španielsku štyri roky, čo umožňuje nadobudnúť stredne pokročilú úroveň 
špecializácie v konkrétnej oblasti tlmočníctva a prekladateľstva. Bežne sú tiež  
v ponuke kombinované študijné programy, v rámci ktorých je možné skombi-
novať dva stupne v rámci päťročného štúdia alebo absolvovať spojené štúdium  
v určitej špecializácii. 

Ako konštatuje Sales Salvador (2008: 80), prispôsobenie študijného systému 
v Španielsku požiadavkám Bolonského procesu prináša skvelú príležitosť upria-
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miť pozornosť na súčasné spoločenské problémy s cieľom pripraviť študentov, 
aby boli schopní reflektovať potreby v rámci nových profesií, akou je aj tlmoče-
nie a preklad vo verejných službách. Od roku 2005 začali vznikať nové študijné 
programy so špecializáciou na rozličné oblasti translatológie, ako napr. audiovi-
zuálny či umelecký preklad alebo lokalizáciu (Valero-Garcés a Pena 2008: 1). 
Otváranie špecializovaných programov v oblasti tlmočenia zatiaľ nie je štandar-
dom, no oblasť PTVS tu zastáva prominentnú pozíciu. 

Camacho Sánchez realizovala v roku 2018 štúdiu (publikovanú v roku 2019) 
o pozícii interkultúrnej mediácie a tlmočenia a prekladu vo verejných službách 
v rámci bakalárskych študijných programov v Španielsku. Na tento účel využila 
nástroj QEDU (Qué estudiar y dónde en la Universidad, v preklade Čo a kde 
študovať na vysokoškolskom stupni). Tento nástroj bol vytvorený španielskym 
ministerstvom školstva, kultúry a športu. Camacho Sánchez zistila, že ponuka 
zahŕňala 27 bakalárskych a 12 kombinovaných bakalárskych študijných progra-
mov zameraných na oblasť prekladateľstva a tlmočníctva. V ďalšej fáze skúmala 
kurikulá jednotlivých programov a hľadala kurzy, ktoré by mohli byť zamerané 
na interkultúrnu mediáciu a tlmočenie a preklad vo verejných službách. Na ve-
rifikáciu svojich zistení analyzovala aj informačné listy dostupné k daným kur-
zom. Identifikovala 11 kurzov a dva komplexné študijné programy orientované 
na komunitné tlmočenie a preklad:

Tabuľka 2. 
Kurzy PTVS na bakalárskom stupni vzdelávania v Španielsku

PROGRAM KURZ UNIVERZITA

Prekladateľstvo  
a tlmočníctvo 
(BA)

Business a tlmočenie vo verejných službách 
B-A, A-B (anglický jazyk)

Univerzita v Murcii 
[Universidad de 
Murcia]

Konzekutívne a obojsmerné tlmočenie v so-
ciálnom a inštitucionálnom kontexte B1 [aj]-A

Univerzita 
Complutense  
v Madride 
[Universidad 
Complutense de 
Madrid]

Simultánne tlmočenie a tlmočenie z listu  
v sociálnom a inštitucionálnom kontexte B1 
[aj]-A

Interkultúrna mediácia a tlmočenie v kontexte 
verejných služieb A1 (španielsky jazyk) – B 
(anglický jazyk) / B (aj) – A1 (šj)

I Univerzita v Jaume 
[Universidad Jaume I]

Úvod do komunitného tlmočenia B/C-A  
anglický jazyk

Univerzita v Granade 
[Universidad de 
Granada]
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Blok kurzov preklad v inštitucionálnom  
a sociálnom kontexte:

–  Právny a finančný preklad A-A  
(kastílčina-katalánčina /katalánčina 
-kastílčina)  
a právny a finančný preklad B-A  
(angličtina-kastílčina)

–  Sociálna mediácia pre prekladateľov /  
tlmočníkov

–  Úvod do problematiky národných a medzi-
národných inštitúcií pre prekladateľov  
a tlmočníkov

–  Techniky prípravy na obojsmerné tlmočenie 
B-A-B

–  Špecializovaný reverzný preklad
–  Ústny prejav pre tlmočníkov A
–  Ústny prejav pre tlmočníkov B

Autonómna univerzita  
v Barcelone 
[Universitat 
Autònoma de 
Barcelona]

Blok kurzov tlmočenie:

–  Techniky prípravy na obojsmerné tlmočenie  
 B-A-B

–  Prax obojsmerného tlmočenia A-B-A
–  Ústny prejav pre tlmočníkov A
–  Ústny prejav pre tlmočníkov B
–  Sociálna mediácia pre prekladateľov  

a tlmočníkov
–  Úvod do problematiky národných a me- 

dzinárodných inštitúcií pre prekladateľov  
a tlmočníkov

–  Špecializovaný reverzný preklad
–  Jazyk v špecializovaných kontextoch pre  

 prekladateľov a tlmočníkov (A)
–  Jazyk v špecializovaných kontextoch pre  

 prekladateľov a tlmočníkov (B)

Tlmočenie v sociálnom kontexte (aj) Univerzita vo 
Valladolide 
[Universidad de 
Valladolid]

Sociálna Geografia

Interkultúrna mediácia a sociálna asistencia Univerzita Pompeu 
Fabra
[Universidad Pompeu 
Fabra]
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Komunitný preklad a tlmočenie B-C/A/B-C Univerzita Alphonsa 
X. Múdreho
[Universidad Alfonso 
X el Sabio

Prekladateľstvo  
a interkultúrna 
komunikácia 
(BA)

Verejná administratíva a medziinštitucionálne 
vzťahy

Univerzita Svätého 
Juraja 
[Universidad San 
Jorge]Tlmočenie vo verejných službách

Z dôvodu obmedzeného rozsahu príspevku si na tomto mieste stručne priblí-
žime len kurz Tlmočenia vo verejných službách v rámci bakalárskeho študijné-
ho programu Preklad a interkultúrna komunikácia na Univerzite Svätého Juraja 
[Universidad San Jorge]. Ide o nepovinný predmet v rozsahu 6 ECTS prístupný 
študentom štvrtého roku štúdia v rámci letného semestra, z čoho vyplýva, že 
frekventanti predmetného kurzu stoja tesne pred ukončením svojho štúdia a už 
si osvojili všeobecné i špecializované znalosti v oblasti prekladu a tlmočenia. 

Podľa informačného listu predmetu je jeho hlavným cieľom zoznámiť účast-
níkov s rolou a funkciou tlmočníka vo verejných službách a zároveň im priblížiť 
normy a princípy výkonu ich profesie. Študenti sa oboznamujú s fungovaním ve-
rejných inštitúcií, pričom sa zameriavajú predovšetkým na oblasť zdravotníctva 
a právneho diskurzu. Osvojujú si základy špecifickej terminológie a naučia sa 
plniť funkciu jazykového mosta medzi poskytovateľmi verejných služieb a ich 
užívateľmi. Využívajú sa techniky obojsmerného dialogického i konzekutívneho 
tlmočenia, ale tiež tlmočenia z listu v rámci jazykového páru anglický jazyk  
– španielsky jazyk. Vyžaduje sa hĺbková lingvistická i extralingvistická znalosť 
oboch jazykov a odporúča sa mať absolvovaný kurz Tlmočnícke techniky. Kurz 
je založený na inovatívnom prístupe, zahŕňajúcom celý rad aktivít, teoretických 
prednášok, diskusií, študentských prezentácií, role-play cvičení, cvičení zamera-
ných na riešenie praktických problémov, sledovanie videí a dokumentov, konfe-
rencie, rozhovory, návštevy a individuálne pohovory. 

3.2  Formálne univerzitné vzdelávanie na magisterskom stupni

Na magisterskom stupni je ponuka kurzov do značnej miery premenlivá, 
keďže závisí od počtu záujemcov. Magisterský stupeň štúdia v Španielsku trvá 
len jeden rok a vyznačuje sa úzkou špecializáciou a náročnosťou. Nasledujúca 
tabuľka obsahuje zoznam študijných programov na magisterskom stupni, ktoré 
zahŕňajú tréning tlmočenia a prekladu vo verejných službách:
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Tabuľka 3. 
Magisterské študijné programy obsahujúce tréning PTVS

PROGRAM UNIVERZITA

Prekladateľstvo a interkultúrna 
komunikácia (MA)

Autonómna univerzita v Barcelone 
[Universitat Autònoma de Barcelona]

Interkultúrna komunikácia a tlmočenie  
a preklad vo verejných službách (MA)

Univerzita v Alcalá  
[Universidad de Alcalá]

Inštitucionálny preklad (MA) Univerzita v Alicante  
[Universidad de Alicante]

Profesionálne prekladateľstvo (MA) Univerzita v Grenade  
[Universidad de Granada]

Profesionálne prekladateľstvo  
a interkultúrna mediácia (MA)

Univerzita v las Palmas de Gran Canaria 
[Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria]

Prekladateľstvo a interkultúrna mediácia 
(MA)

Univerzita v Salamance  
[Universidad de Salamanca]

Prekladateľstvo a interkulturalita (MA) Univerzita v Seville  
[Universidad de Sevilla]

Profesionálne a inštitucionálne 
prekladateľstvo (MA)

Univerzita vo Valladolide  
[Universidad de Valladolid]

Preklad a tlmočenie v právnom  
a súdnom diskurze (MA)

Univerzita kráľa Juana Carlosa 
[Universidad Rey Juan Carlos]

Translatologický výskum (MA) Univerzita Jaume I.  
[Universidad Jaume I]

Preklad v kontexte zdravotnej 
starostlivosti (MA)

Univerzita Jaume I.  
[Universidad Jaume I]

Medzinárodná komunikácia, 
prekladateľstvo a tlmočníctvo (MA)

Univerzita Pabla de Olavide 
[Universidad Pablo de Olavide]

Jediný magisterský program špecializujúci sa výlučne na tlmočenie a pre-
klad vo verejných službách je program Interkultúrna komunikácia a komunitné 
tlmočenie a preklad na Univerzite v Alcalá. Otvára sa od roku 2006 a je súčas-
ťou európskeho projektu EMT (European Master’s in Translation). Pozostáva  
z piatich blokov: 1) Interkultúrna komunikácia; 2) Tlmočenie a preklad v kon-
texte zdravotnej starostlivosti; 3) Tlmočenie a preklad v právnom diskurze; 4) 
Translatologická prax; 5) Diplomová práca a z nasledujúcich desiatich kurzov: 
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Tabuľka 4. 
Európsky MA v odbore Interkultúrna komunikácia a tlmočenie a preklad vo 
verejných službách

BLOK Interkultúrna komunikácia

Kurzy Interkultúrna komunikácia

1. Inštitucionálna komunikácia v rámci sektora verejných služieb

2. Techniky a zdroje tlmočenia vo verejných službách

BLOK Tlmočenie a preklad v kontexte zdravotnej starostlivosti

Kurzy 3. Špecializovaný preklad: Kontext zdravotnej starostlivosti

4. Tlmočenie v kontexte zdravotnej starostlivosti

BLOK Tlmočenie a preklad v právnom diskurze

Kurzy 5. Špecializovaný preklad: administratívny kontext

6. Špecializovaný preklad: právny diskurz

7. Tlmočenie v právnom diskurze

BLOK Translatologická prax

Kurz 8. Translatologická prax

BLOK Diplomová práca

Kurz Diplomová práca

Ročne sa na predmetný magisterský študijný program prihlási približne 120 
študentov, ktorí majú možnosť zvoliť si z nasledujúcich jazykových kombinácií: 
arabčina-španielčina, čínština-španielčina, angličtina-španielčina, francúzština-
španielčina, poľština-španielčina, rumunčina-španielčina alebo ruština-španiel-
čina. Štúdium trvá jeden akademický rok, začínajúc v októbri a končiac v júni. 
V októbri študenti absolvujú online formou blok Interkultúrna komunikácia. 
Prezenčná výučba začína v novembri blokom Tlmočenie a preklad v kontexte 
zdravotnej starostlivosti, ktorý trvá do konca decembra. Nasleduje blok Tlmoče-
nie a preklad v právnom diskurze končiaci začiatkom marca. Prezenčná výučba 
je intenzívna a študenti strávia na vyučovaní 16 hodín týždenne. Po jej skonče-
ní absolvujú translatologickú prax a napíšu diplomovú prácu (Lázaro Gutiérrez 
2014b). 
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3.3  Iné univerzitné vzdelávacie kurzy

Okrem oficiálnych bakalárskych a magisterských študijných programov špa-
nielske univerzity často organizujú aj iné vzdelávacie aktivity súvisiace s prob-
lematikou tlmočenia a prekladu vo verejných službách. Môžu mať formu se-
minárov, krátkych kurzov, kurzov celoživotného vzdelávania alebo dokonca aj 
postgraduálnych odborných či magisterských programov. Jedným z najstarších  
a najvýznamnejších je postgraduálny špecializovaný program Komunitné tlmo-
čenie a preklad organizovaný od roku 2005 na Univerzite v La Lagune. 

Študenti majú možnosť absolvovať špecializovaný program Komunitné tlmo-
čenie a preklad v jazykovej kombinácii španielčina + jeden prípadne dva ďalšie 
jazyky. Dôraz sa kladie na obojsmerné dialogické tlmočenie, tlmočenie na diaľ-
ku a šušotáž a zároveň aj na preklad a hlavným cieľom vzdelávania je pripraviť 
absolventov na prácu komunitného tlmočníka a prekladateľa. Program je rozde-
lený do dvoch tématických blokov: Právny a administratívny diskurz, ktorý za-
hŕňa kontext policajného vyšetrovania, migrácie, úradnej administratívy, práva  
a súdneho konania. Druhým blokom je zdravotná a sociálna starostlivosť, vráta-
ne kontextu vzdelávania, sociálnych služieb, zdravotníctva a azylového konania. 
Oba uvedené bloky obsahujú nasledovné kurzy: 
• Jazyk v špecializovaných kontextoch: cieľom je zlepšiť znalosť a ovládanie 

špecializovaného jazyka v rámci kontextu právneho a administratívneho dis-
kurzu a sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

• Tlmočnícke techniky vo verejných službách: zameriava sa na dialogické tl-
močenie, tlmočenie po telefóne a šušotáž, spolu s tlmočením z listu.

• Priamy a reverzný preklad v kontextoch právneho a administratívneho dis-
kurzu, sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

• Inštitucionálny rámec a kontext interkultúrnej komunikácie: pozostáva zo 
seminárov a teoretických prednášok o verejných inštitúciách a kultúrnych 
reáliách relevantných pre prácu komunitného tlmočníka.

• Tlmočnícka prax: cieľom je rozvíjať praktické kompetencie a zručnosti  
v rámci prípravy na reálne tlmočnícke úkony v rôznych oblastiach a komuni-
kačných kontextoch relevantných pre prácu komunitného tlmočníka. 

3.4  Vzdelávanie organizované mimovládnymi  
a verejnými inštitúciami

Verejné inštitúcie potrebujú tlmočníkov a prekladateľov na zabezpečenie 
komunikácie s klientami neovládajúcimi úradný jazyk. Úlohou mimovládnych 
organizácií je zase zabezpečovať poskytovanie tlmočnícko-prekladateľských 
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služieb. Aj keď ani verejné, ani mimovládne organizácie nie sú oficiálnymi vzde-
lávacími inštitúciami, napriek tomu vytvárajú vlastné vzdelávacie programy po-
krývajúce široké spektrum frekventantov a jazykov. 

Jedna z najvýznamnejších iniciatív tohto druhu v centrálnej časti španielska 
vznikla v rámci organizácie Salud Entre Culturas (Zdravie medzi kultúrami, 
SEC). Program sa začal rozvíjať koncom deväťdesiatych rokov, keď skupi-
na lekárov z Centra pre tropické choroby pri Univerzitnej nemocnici Ramóna  
y Cajala v Madride začala hľadať riešenie problémov, s ktorými boli denne kon-
frontovaní pri hľadaní jazykových expertov, aby boli schopní prekonať komuni-
kačné bariéry medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientmi. Takto 
vznikla sieť odborníkov z rôznych oblastí: zdravotníkov, psychológov, tlmoční-
kov, interkultúrnych mediátorov a manažérov. V roku 2006 založili Asociáciu 
pre štúdium infekcií a chorôb (Asociación para el Estudio de las Enfermedades 
Infecciosas – AEEI). Asociácia využívala služby organizácie Salud Entre Cul-
turas, ktorej primárnym cieľom je zabezpečovanie tlmočníckych, prekladateľ-
ských a kultúrno-mediačných služieb v rámci kontextu zdravotnej starostlivosti. 

Organizácia poskytuje tlmočnícke a mediačné služby v nasledujúcich jazy-
koch: štandardná a nárečová arabčina, arménčina, bambara, bangladéšsky jazyk, 
baule, bulharčina, čínština, dioula, angličtina, farsi, francúzština, portugalčina, 
pular, rumunčina, ruština, susu, wolof. Okrem toho iniciuje kampane na skva-
litnenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a zlepšenie spoločenskej integrácie 
zamerané na cudzincov a migrantov žijúcich na španielskom území. Význam-
nú časť ich činnosti tvoria vzdelávacie a tréningové iniciatívy vrátane osvety 
pacientov v otázkach prevencie a zdravého životného štýlu, vzdelávania zdra-
votníckeho personálu v oblasti interkulturality, medzikultúrnej komunikácie  
a medzikultúrnej medicíny a tréningu tlmočníkov a prekladateľov. 

V tejto časti sa budeme bližšie venovať tréningu tlmočníkov a mediátorov. 
Od roku 2008 ponúka organizácia Salud Entre Culturas bezplatný vzdelávací 
program o interkultúrnej mediácii v kontextoch sociálnej a zdravotnej starost-
livosti. Vzdelávanie prebieha v španielčine a trvá 225 hodín. Ako konštatuje 
Álvaro Aranda (2015), tento program je určený pre frekventantov s rozličným 
jazykovým a kultúrnym profilom, ktorí ovládajú španielsky jazyk minimálne na 
úrovni C1 a doposiaľ neabsolvovali žiadny tlmočnícky tréning. Program pozo-
stáva z troch blokov: 
• Zdravotná starostlivosť: tento blok zahŕňa informácie o základných črtách 

niektorých chorôb (napr. TBC a AIDS) a o základných aspektoch zdravotnej 
starostlivosti (napr. hygiene alebo sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti).

• Sociálna a zdravotná mediácia: blok sa zameriava na právne a inštitucionál-
ne aspekty (napr. dynamiku španielskeho systému zdravotnej starostlivosti, 
práva a povinnosti pacientov – migrantov a referencie na zdravotné, kultúrne  
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a komunikačné modely v rámci najčastejších krajín pôvodu imigrantov  
v Španielsku (ako napr. afrických či východoeurópskych krajín). 

• Interkultúrna mediácia: blok vštepuje frekventantom tlmočnícke a preklada-
teľské zručnosti, techniky medzikultúrnej mediácie a kultúrne aspekty súvi-
siace so zdravotnými, rodovými či náboženskými otázkami. 

Náplňou kurzu sú jednak teoretické aspekty, doplnené o špecializované mate-
riály napr. o problematike bežných chorôb alebo o dokumentačných technikách, 
ale tiež praktické semináre, v rámci ktorých sa účastníci zoznamujú s reálnymi 
prípadmi formou role-play cvičení. Dôraz sa kladie na tréning notačnej techniky, 
pamäťové cvičenia, kultúrne a etické aspekty. 

Okrem zamestnancov organizácie Salud Entre Culturas pozostáva tréningový 
tím z rôznych odborníkov z oblasti medicíny, tlmočenia a prekladu a interkul-
túrnej mediácie. Evaluácia frekventantov je založená na výsledkoch teoretickej 
skúšky a aktivite počas praktických seminárov. Po ukončení tréningu frekven-
tanti absolvujú 20 hodín terénnej praxe pod odborným dohľadom. Tá je odstup-
ňovaná podľa náročnosti a prideľovaná absolventom podľa úrovne nadobudnu-
tých zručností. V prípade, že frekventant preukázal len základnú úroveň zruč-
ností, dostáva iba možnosť pozorovať prácu profesionálneho tlmočníka. Ak však 
obdržal priaznivé hodnotenie, je mu umožnené vyskúšať si prácu tlmočníka na 
vlastnej koži. Po ukončení programu obdržia účastníci certifikát a niektorí z nich 
dostanú ihneď ponuku absolvovať doplnkový tréning a pracovať ako tlmočníci 
pre Salud Entre Culturas. 

3.5  Vzdelávanie organizované súkromnými spoločnosťami

Ako sme už spomenuli vyššie, služby tlmočníkov a prekladateľov vo verej-
ných službách sú v Španielsku väčšinou predmetom outsourcingu. Znamená to, 
že poskytovanie týchto služieb je v kompetencii súkromných spoločností, ktoré 
často zabezpečujú aj vzdelávanie svojich prekladateľov a tlmočníkov. Platí to 
obzvlášť v prípade tlmočenia po telefóne, keďže tréning v rámci inštitúcií vyš-
šieho vzdelávania je v tejto oblasti stále nedostatočný. Tlmočenie po telefóne  
v Španielsku zabezpečujú ako primárny predmet svojej činnosti predovšetkým tri 
spoločnosti: Dualia, Interpret Solutions a Migralingua. Každá z nich poskytuje 
jednak základný tréning pre potenciálnych tlmočníkov, ale aj celoživotné vzde-
lávanie pre svojich zamestnancov. Ako príklad vzdelávania organizovaného sú-
kromnou spoločnosťou uvedieme tréningový program spoločnosti Migralingua. 

Primárnymi oblasťami činnosti spoločnosti Migralingua sú úradné prekla-
dy, vyučovanie jazykov a predovšetkým tlmočenie vo všetkých formách (kon-
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ferenčné, sprievodcovské, súdne, komunitné a tlmočenie po telefóne). V oblasti  
tlmočenia po telefóne využíva Migralingua inovatívny prístup. Jej tlmočníci 
totiž pracujú s aplikáciou Voze, ktorá umožňuje poskytovateľom i užívateľom 
verejných služieb rýchly prístup k službám komunitného tlmočníka. Hoci tl-
močenie po telefóne sa nevyužíva len v rámci sektora verejných služieb, práve  
v tomto kontexte je dopyt po nich najväčší. 

Základný tréningový program spoločnosti Migralingua pre oblasť tlmočenia 
po telefóne trvá 12 hodín a záujemci ho môžu absolvovať bezplatne prostredníc-
tvom blended-learningu. Tréningový program má 10 – 12 frekventantov, najčas-
tejšie ženského pohlavia vo veku 25 až 30 rokov s materinským jazykom špa-
nielčina. Pre každý pracovný jazyk sa vyžaduje úroveň C1 a predošlé skúsenosti 
s prácou tlmočníka či prekladateľa sú výhodou. 

Obsah teoretických prednášok je prevažne prezentovaný v španielčine a prak-
tické cvičenia (analýzy reálnych prípadov role-play cvičenia) prebiehajú v dru-
hom pracovnom jazyku frekventanta. Cieľom základného tréningového programu 
je predovšetkým konsolidácia skôr nadobudnutých vedomostí a zároveň osvoje-
nie si základných zručností. Dôraz sa kladie hlavne na konzekutívne a dialogické 
tlmočenie, notačnú techniku, komunikačný manažment, dokumentačné zručnosti 
a etické otázky. Po absolvovaní tréningu obdržia tlmočníci certifikát a niektorí  
z nich dostanú ponuku pracovať pre spoločnosť (Álvaro Aranda 2015). 

3.6  Vzdelávanie tlmočníkov dobrovoľníkov

V rámci sektora verejných služieb sa ešte pomerne často stretávame s tlmoč-
níkmi a prekladateľmi pracujúcimi na dobrovoľníckej báze. Súvisí to s nedosta-
točným poskytovaním bezplatných tlmočníckych služieb samotnými verejnými 
inštitúciami a s relatívne nízkymi príjmami niektorých koncových užívateľov, čo 
býva prekážkou pri zabezpečení tlmočníka. Dobrovoľníkov obvykle vysielajú 
mimovládne organizácie na jednotlivé verejné inštitúcie, pričom ich vzdelanie 
býva značne rôznorodé, od čerstvých absolventov štúdia prekladateľstva a tl-
močníctva, ktorí chcú získať skúsenosti s prácou s menšinovými jazykmi pou-
žívanými v rámci migrantskej komunity, až po osoby bez akéhokoľvek tréningu  
v oblasti tlmočenia a prekladu. 

Univerzita v Alcalá spustila v roku 2015 v spolupráci so združením poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti v regióne Castilla-La Mancha (SESCAM) päťde-
siathodinový vzdelávací program pre 12 tlmočníkov pracujúcich pre mimovládnu 
organizáciu Guada Acoge. Vzdelávanie prebiehalo prezenčnou formou a viedli ho 
traja vyučujúci z danej univerzity a jeden zamestnanec združenia SESCAM. Obsah 
vzdelávania bol frekventantom prezentovaný prostredníctvom špeciálnej metódy 
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obráteného vyučovania (flipped learning) s využitím textového a audiovizuálneho 
materiálu prostredníctvom virtuálnej platformy, doplneného o odbornú literatúru, 
debaty a diskusie. V rámci praktickej časti sa využívala forma role-play cvičení  
a na konci kurzu frekventanti absolvovali tlmočnícku prax v miestnej nemocnici. 

Tréningový program bol zameraný na tlmočenie a preklad v kontexte zdra-
votnej starostlivosti a medzi jeho ťažiskové témy patrila technika dialogického 
tlmočenia (napr. modulácia hlasu, notačná technika, pamäťové cvičenia, komu-
nikačný manažment), ďalej interkultúrna mediácia (rôzne vnímanie problema-
tiky zdravia a chorôb, stereotypy, neverbálne vyjadrovanie), inštitucionálne as-
pekty (zdravotnícky systém, poskytovanie tlmočníckych a mediačných služieb). 
Po ukončení tréningu absolventi obdržali certifikát. 

3.7  Nové formy: prvý MOOC kurz pre tlmočníkov a prekladateľov vo 
verejných službách

V súčasnosti sme svedkami nástupu nových foriem vzdelávania ako naprík-
lad tzv. MOOC – kurzov (Massive Open Online Courses), teda online kurzov 
prístupných širokej verejnosti, ktorých cieľom je šíriť osvetu o danej problema-
tike a často sa stávajú impulzom pre jednotlivcov túžiacich objavovať nové ob-
lasti ľudskej činnosti alebo dokonca hľadať si nové možnosti kariérneho rozvoja. 
Univerzita v Alcalá zorganizovala v roku 2016 prvý MOOC kurz v oblasti tlmo-
čenia a prekladu vo verejných službách s názvom Urobte prvé kroky vo svete 
tlmočenia a prekladu vo verejných službách!. Pôvodne bol kurz ponúkaný v špa-
nielčine, ale v súčasnosti, po procese transformácie je dostupný prostredníctvom 
e-learningovej platformy Open Education už aj v anglickom a čínskom jazyku. 

Ide o základný kurz určený pre širokú verejnosť. Jeho hlavnými cieľmi je po-
skytnúť základné vedomosti o tlmočení a preklade vo verejných službách jednot-
livcom bez predošlého vzdelania v predmetnej oblasti, ale zároveň ich aj podnietiť 
k absolvovaniu komplexnejšieho tréningu a priblížiť špecifiká PTVS tlmočníkom 
a prekladateľom pracujúcimi v rámci iných kontextov, prezentovať komunitné 
tlmočenie a preklad ako rozvíjajúcu sa disciplínu, oboznámiť širokú verejnosť 
a potenciálnych klientov s charakteristickými črtami danej profesie a zvyšovať 
osvetu o potrebe využívania služieb komunitných tlmočníkov a prekladateľov. 
Obsah kurzu je rozdelený nasledovne:
– Blok 1: Bilingvalizmus a PTVS (2 týždne)

▪ 1.1. Bilingvalizmus, preklad a tlmočenie
▪ 1.2. Tlmočenie a preklad vo verejných službách ako profesia a ako vedná  

     disciplína
▪ 1.3. Profesionalizácia PTVS
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– Blok 2: Interkultúrna komunikácia a mediácia (3 týždne)
▪ 2.1. Interlingválna a interkultúrna komunikácia
▪ 2.2. Mediácia
▪ 2.3. Etické princípy a psychologický dopad

– Blok 3: Tlmočenie a preklad vo verejných službách: nástroje a zdroje (5  týž- 
     dňov)
▪ 3.1. Preklad vo verejných službách
▪ 3.2. Tlmočenie vo verejných službách
▪ 3.3. Nástroje a zdroje

Každý blok má rovnakú štruktúru. Na úvod je frekventantom odprezentované 
video o základných aspektoch daného bloku. Následne absolvujú súbor aktivít  
a sebahodnotiaci test. Na záver si vymenia názory a postrehy v rámci diskusného 
fóra o danom bloku (Vitalaru, Valero Garcés a Lázaro Gutiérrez 2018). 

4.  ZÁVER

Tlmočenie a preklad vo verejných službách v Španielsku ešte v súčasnosti 
nie je plne profesionalizovanou oblasťou. Jednou z kľúčových podmienok pro-
fesionalizácie je existencia formálneho vzdelávania. V súčasnej dobe má však 
tréning PTVS v Španielsku rozmanité formy, od magisterských študijných prog-
ramov až po krátkodobé vzdelávacie iniciatívy organizované verejnými inštitú-
ciami či súkromnými spoločnosťami. Niektoré z predmetných programov sme 
predstavili v rámci tejto kapitoly. No v žiadnom prípade nie je možné tento text 
považovať za kompletný výpočet vzdelávacích kurzov v oblasti PTVS v Špa-
nielsku. Vzdelávacie programy sú značne rôznorodé, dynamicky sa rozvíjajú  
a v dohľadnej dobe budeme pravdepodobne svedkami vzniku nových prístupov 
a foriem.
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5. 
PREKLAD A TLMOČENIE  

VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH  
V ČESKEJ REPUBLIKE

Pavlína Knap-Dlouhá
Kateřina Křížová

Univerzita Palackého v Olomouci

1.  ÚVOD

V rámci tejto kapitoly sa pokúsime zmapovať situáciu v oblasti prekladu  
a tlmočenia vo verejných službách – PTVS (PSIT - public service interpreting 
and translating) na území Českej republiky. V prvej časti sa zameriame na vy-
medzenie tohto pojmu v kontexte českého trhu s prekladateľskými tlmočníc-
kymislužbami. Následne popíšeme vývoj tejto profesie a zdôrazníme odlišnosti 
v porovnaní s inými krajinami. Ďalej upriamime pozornosť na jazykové kom-
binácie a cieľové skupiny relevantné v súvislosti s PTVS v Českej republike. 
Budeme sa zaoberať aj právnym rámcom a organizačnou štruktúrou komunitné-
ho tlmočenia a prekladu. Nevynecháme ani otázku roly komunitného tlmočníka 
a prekladateľa a s tým súvisiace etické princípy (etické kódexy), ktorými by sa 
pri svojej práci mal riadiť. Kľúčovou témou tejto kapitoly je aj profesionalizácia 
a inštitucionalizácia komunitného tlmočenia a súčasný stav v oblasti vzdelávania 
a tréningu tlmočníkov a prekladateľov v Českej republike.

2.  VYMEDZENIE POJMU A KONTEXT

Koncept komunitného tlmočenia sa využíva predovšetkým v súvislosti s tlmo- 
čením v kontexte verejných inštitúcií istého spoločenského systému, kde tlmoč-
ník sprostredkúva komunikáciu medzi predstaviteľmi štátnej alebo súkromnej 
inštitúcie a jej klientmi, neovládajúcimi úradný jazyk danej krajiny. Medzi naj-
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bežnejšie kontexty komunitného tlmočenia patria oblasti sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávacích inštitúcií, cirkevných organizácií a iných verejných 
inštitúcií. 

Primárnou funkciou komunitných tlmočníkov je sprostredkúvanie prístupu 
k verejným službám pre každého jednotlivca, bez ohľadu na jazyk, akým rozprá-
va. Táto sféra zahŕňa široké spektrum služieb, pri poskytovaní ktorých zohráva 
komunitný tlmočník kľúčovú úlohu. Česká verzia medzinárodnej normy ISO 
13611: 2014 definuje komunitné tlmočenie nasledovne:

Komunitní tlumočení/tlumočení ve veřejných službách: dvousměrné tlumočení 
realizované v komunikačních prostředích (2.2.3.) mezi různojazyčnými mluvčí-
mi s cílem umožnění přístupu ke službám v dané komunitě. (ČSN ISO 2015: 9).

Pojem komunikačné prostredia označuje fyzické a virtuálne oblasti, v rámci 
ktorých býva komunitné tlmočenie realizované (ČSN ISO 2015: 11).

3.  ROZVOJ KOMUNITNÉHO TLMOČENIA

Zatiaľ čo krajiny západnej Európy predovšetkým vďaka prílevu pracovných 
migrantov už v minulosti nadobudli bohaté skúsenosti s oblasťou komunitné-
ho tlmočenia, hlavne od sedemdesiatych rokov minulého storočia, v strednej 
Európe ešte tejto profesii chýba pevné spoločenské ukotvenie, obzvlášť čo sa 
týka legislatívy či vzdelávania. Pöchhacker (1999: 134) popísal pred dvadsiati-
mi rokmi situáciu v oblasti komunitného tlmočenia v krajinách strednej Európy 
nasledovne:

[...] Krajiny strednej a východnej Európy zameriavajú svoju pozornosť predo-
všetkým, celkom pochopiteľne, na problematiku (medzinárodnej) viacjazyčnosti 
v rámci rozrastajúcej sa Európskej únie a v rámci oblasti komunitného tlmočenia 
sa kladie dôraz primárne na kontext súdneho tlmočenia. 

Vzhľadom na vtedajšiu politickú situáciu prijímala Česká republika (v tom 
čase súčasť Československa) migrantov len z určitých krajín. Na základe bila-
terálnych dohôd medzi socialistickými štátmi do Československa prichádzalo 
v tom období veľké množstvo zahraničnej pracovnej sily. Išlo predovšetkým 
o občanov Poľska, Vietnamu, Kuby, Juhoslávie, Mongolska či Maďarska (Fia-
la, Kunc a Toušek 1999). Situácia sa začala postupne meniť až po otvorení 
pracovného trhu a v ostatných rokoch sa zrealizovalo niekoľko iniciatív na 
zjednodušenie a skvalitnenie komunikácie s cudzincami. Ich iniciátormi boli 
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najčastejšie neziskové organizácie60, ktorých primárnou oblasťou činnosti síce 
nie je komunitné tlmočenie, ale usilujú sa o vytvorenie lepších podmienok pre 
cudzincov na pracovnom trhu. Týmto spôsobom prispievajú k šíreniu osvety 
o prínose práce komunitných tlmočníkov. V súčasnosti však zatiaľ neevidujeme 
v Českej republike existenciu žiadnej profesionálnej organizácie združujúcej 
komunitných tlmočníkov a prekladateľov a zastupujúcej ich záujmy a zároveň 
ani žiadnej štátnej inštitúcie, ktorá by sa zameriavala špecificky na problema-
tiku certifikácie komunitných tlmočníkov a na monitorovanie úrovne ich vzde-
lávania. 

4.  PRÁVNY RÁMEC A ORGANIZÁCIA SLUŽIEB

Funkcia komunitného tlmočníka (doposiaľ) v českej legislatíve nie je práv-
ne zakotvená. Niektoré mimovládne organizácie ako napr. Klub Hanoi, META 
o.p.s., INBáze a iné sa usilujú zvyšovať informovanosť o dôležitosti využívania 
komunitných tlmočníkov v rámci kontextov s najväčším dopytom po ich služ-
bách, ako napríklad sociálna a zdravotná starostlivosť či školstvo. Keďže však 
česká legislatíva komunitné tlmočenie neuznáva ako oficiálnu profesiu, využíva-
jú sa v rámci predmetných kontextov často súdni tlmočníci. 

Status súdneho tlmočníka v Českej republike upravuje zákon č. 36/1967 Sb. 
o znalcích a  tlumočnících (neskôr novelizovaný zákonom 322/2006) a vyhláška 
36/1967 implementujúca zákon o znalcích a tlumočnících, v znení neskorších 
predpisov. Úprava predmetného zákona bola iniciovaná v roku 2011, no noveli-
začný proces sa doposiaľ nepodarilo celkom dotiahnuť. 

Zákon č. 444/2011 Sb.61 predpokladá vytvorenie špecializovaného vzdelá-
vania pre súdnych tlmočníkov. Zákon zároveň ustanovuje, že podmienka ab-
solvovania príslušného vzdelávania sa vzťahuje iba na tie jazyky, pre ktoré ta-
kýto tréning existuje. Zákon tiež pripúšťa, že nie každý tlmočník je povinný 
absolvovať profesionálne vzdelávanie. O potrebe novelizácie Zákona o znalcoch 
a tlmočníkoch sa viedla dlhá diskusia. Po rokoch diskusií zákon vstúpi do plat-
nosti v roku 2021. Novelizácia predmetného zákona62 upravuje okrem iného pri-
deľovanie úkonov prekladateľom / tlmočníkom, vytvorenie ústredného registra 

60 Združenie META o. p. s. je v súčasnosti najaktívnejšou organizáciou v danej oblasti na území 
ČR, pozri https://www.meta-ops.cz/

61 Pozri http://www.zakonycr.cz/seznamy/444-2011-Sb-zakon-kterym-se-meni-zakon-c-361967 
-sb-o-znalcich-a-tlumocnicich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu.html. 

62 Ide o návrh vytvorený pracovnou skupinou Ministerstva spravodlivosti ČR z roku 2008. Zákon 
o znalcoch už medzitým bol prijatý. 
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všetkých tlmočníkov, ktorý má nahradiť deväť miestnych registrov, spôsob vý-
konu profesie, zodpovednosť tlmočníka za prípadnú materiálnu či nemateriálnu 
škodu, zvýšenie odmien a povinnosť celoživotného vzdelávania. Pravdepodobne 
najzávažnejšou zmenou bude skutočnosť, že zákon prvýkrát rozlišuje profesiu 
súdneho tlmočníka a súdneho prekladateľa a sprísňuje podmienky skúšok, ktoré 
musia uchádzači zložiť, aby mohli vykonávať činnosť súdneho tlmočníka alebo 
prekladateľa.

5.  ROLA KOMUNITNÉHO TLMOČNÍKA

5.1  Rozsah kompetencií komunitného tlmočníka

Hoci väčšina autorov zaoberajúcich sa problematikou komunitného tlmoče-
nia súhlasí s tvrdením, že tlmočník zohráva aktívnu rolu v rámci komunikácie, 
naďalej sa rôznia pohľady na presné vymedzenie roly komunitného tlmočníka 
a rozsahu jeho kompetencií. Rozdiely v jednotlivých prístupoch často spočívajú 
v odlišnostiach inštitucionálnych a spoločenských podmienok, v rámci ktorých 
tlmočenie prebieha (pozri napr. Wadensjö 1998 a Angelelli 2003). 

V  kontexte Českej republiky, kde stále nie je komunitné tlmočenie defino-
vané ako nezávislé inštitucionalizované povolanie, doposiaľ nebol realizovaný 
väčší počet výskumov danej problematiky. Holkupová (2010) analyzovala rolu 
komunitného tlmočníka v českom kontexte na základe prieskumu, na ktorom 
participovali nie len zástupcovia štátnych inštitúcií, ale tiež neziskových orga-
nizácií a tlmočníkov s predpokladanými skúsenosťami z oblasti komunitného 
tlmočenia na českom trhu. Do výskumu boli zahrnuté nasledujúce organizácie 
a inštitúcie: Polícia ČR, Cudzinecká polícia ČR, Ministerstvo vnútra ČR - Správa 
utečeneckých zariadení, Česká správa sociálneho zabezpečenia, orgány miestnej 
samosprávy, zdravotné poisťovne a inštitúcie poskytujúce zdravotnú starostli-
vosť. Autorkin kvantitatívny výskum sa zameriaval na konkrétne, detailné po-
pisy roly komunitného tlmočníka, ktoré respondenti označili za žiaduce resp. 
nežiaduce. Výsledky analýzy naznačujú, že tlmočníci rovnako ako zástupcovia 
inštitúcií vnímajú rolu komunitného tlmočníka ako aktívnu a pripisujú tlmoč-
níkovi pomerne veľký priestor v sprostredkúvaní komunikačných cieľov. Hoci 
predmetná štúdia vychádzala zo subjektívnych názorov a skúseností jednotli-
vých respondentov a nie z porovnania zadefinovaných štandardov s ich praktic-
kou implementáciou v praxi, predsa z nej možno vypozorovať jednoznačné tren-
dy vo vnímaní roly komunitného tlmočníka v kontexte českého trhu. Výsledky 
a závery predmetného výskumu sa zároveň zhodujú s prevažujúcim pohľadom 
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na danú problematiku v rámci súčasnej odbornej svetovej literatúry.63 Úlohy ko-
munitného tlmočníka spočívajú predovšetkým v koordinácii komunikačnej situ-
ácie v medziach tlmočeného diskurzu a spoločenského kontextu, pričom cieľom 
jeho práce je identifikácia a prekonávanie potenciálnych kultúrnych rozdielov 
a následná implementácia komplexného komunikačného prístupu. Najviac zará-
žajúca je skutočnosť, že väčšina respondentov z oboch základných kategórií par-
ticipantov64 pripisuje komunitnému tlmočníkovi funkciu obhajcu či špecialistu 
v situáciách, keď tlmočník zaujíma pozíciu, ktorá prestáva byť relevantná k sa-
motnému výkonu jeho profesie. Za zmienku tiež stojí, že pohľady tlmočníkov 
i zástupcov inštitúcií na rolu komunitného tlmočníka majú značne konvergentný 
charakter, čo možno označiť za priaznivý východiskový bod pre budúcu úspešnú 
spoluprácu týchto skupín v oblasti inštitucionalizácie a profesionalizácie komu-
nitného tlmočenia v Českej republike. 

5.2  Etické princípy práce komunitných tlmočníkov  
a prekladateľov

Rozvoj poskytovania tlmočníckych služieb sa v Českej republike zinten-
zívnil v deväťdesiatych rokoch v dôsledku politických, hospodárskych a spo-
ločenských zmien po páde komunistického režimu. V tomto období začal rásť 
nie len dopyt po tlmočníckych službách, ale aj ich ponuka. Zmenilo sa zároveň 
aj pomerné zastúpenie požadovaných jazykov na tlmočenie.65 S rastúcou ko-
mercionalizáciou a profesionalizáciou tlmočníckeho trhu začali vznikať aj nové 
akademické študijné programy a zároveň aj profesijné organizácie tlmočníkov. 
Komunitné tlmočenie však v tomto období nebolo vnímané v porovnaní s kon-
ferenčným tlmočením ako rovnocenná profesia. Uvedená skutočnosť je aj vy-
svetlením pomerne nízkeho spoločenského statusu komunitných tlmočníkov, 
obzvlášť pri porovnávaní s  ich kolegami z oblasti konferenčného tlmočenia. 
V Českej republike v súčasnosti neexistuje žiadny právne záväzný etický kódex 
pre komunitných tlmočníkov. Na jednej strane je to pochopiteľné, keď si uve-
domíme stále relatívne nízky počet klientov využívajúcich služby tejto profesie. 
Dalo by sa tiež očakávať, že komunitní tlmočníci by sa mohli riadiť princípmi 
všeobecného etického kódexu záväzného pre všetky druhy tlmočenia, no v čes-

63 Kaufert a Putsch (1997), Bot (2003), Roy (2000), Wadensjö (1998). 
64 Ide o tlmočníkov a zamestnancov inštitúcií
65 Vzrástol význam angličtiny v rámci medzinárodného obchodu a komunikácie a tým aj objem 

zákaziek rôzneho druhu (Vilímek 2013: 199)



98

VZDELÁVANIE TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH: EURÓPSKE PERSPEKTÍVY 

kom kontexte doposiaľ ani takýto kódex nejestvuje. Pre súdnych tlmočníkov je 
právne záväzná len povinnosť mlčanlivosti a zákaz výkonu tlmočníckej profesie 
v prípadoch možného konfliktu záujmov alebo zaujatosti voči jednej z komuni-
kačných strán (§ 10a a § 11 zákona č. 36/1967 Sb.)66 

Najdetailnejší etický kódex má Komora soudních tlumočníků ČR (KST ČR).67 
V rámci neho sú na tlmočníkov kladené pomerne prísne požiadavky, ktoré by 
bolo možné aplikovať aj na oblasť komunitného tlmočenia. KST ČR disponuje 
disciplinárnou komisiou posudzujúcou prípadné sťažnosti voči členom komory. 
Etické kódexy Jednoty tlumočníků a překladatelů, JTP 68 a Asociace konferenč-
ních tlumočníků, ASKOT 69 sú menej rozsiahle a nezahŕňajú napr. princíp nestran-
nosti alebo trvalého profesionálneho rozvoja. 

Najväčší pokrok v oblasti etických kódexov pre komunitných tlmočníkov 
v Českej republike zaznamenala nezisková organizácia META o.p.s., ktorá ako 
prvá vytvorila detailne prepracovaný etický kódex komunitného tlmočenia.70 
Predmetný kódex bol primárne určený pre tlmočníkov, ktorí prešli vzelávaním 
v rámci organizácie META alebo iných neziskových organizácií. V českom kon-
texte ide o prvý a doposiaľ pravdepodobne jediný dokument vymedzujúci etické 
princípy v oblasti tlmočenia v sociálnom kontexte. Pravidlá v rámci daného etic-
kého kódexu však nie sú nijakým spôsobom záväzné a ich plnenie nie je právne 
vymožiteľné. Ide skôr o súbor odporúčaní (Outratová 2015: 25). Pokiaľ (komu-
nitní) tlmočníci nie sú zaregistrovaní v databáze súdnych tlmočníkov a zároveň 
nie sú členmi žiadnej profesijnej organizácie, nie sú v princípe povinní riadiť sa 
žiadnym etickým kódexom. Taktiež možnosť podať sťažnosť voči tlmočníkovi 
pre porušenie jedného z princípov etického kódexu sa vzťahuje len na prípady, 
ak je tento členom KST ČR alebo je zapísaný v registri tlmočníkov ministerstva 
spravodlivosti. Pri sťažnostiach na registrovaných súdnych tlmočníkov je mož-
né obrátiť sa na príslušný súd. Rovnako neboli zriadené ani žiadne kontrolné 
mechanizmy alebo špecializované orgány na kontinuálne monitorovanie kvality 
poskytovaných tlmočníckych služieb.71 

66 Tlmočníci sa zapisovali do registra znalcov a tlmočníkov, pozri: https://www.kstcr.cz/cz/jak-se-
stat-soudnim-tlumocnikem.

67 Pozri https://www.kstcr.cz/cz/kst-cr-eticky-kodex.
68 Pozri http://www.jtpunion.org/O-JTP/O-Jednote-tlumocniku-a%C2%A0prekladatelu/STANOVY-

JEDNOTY-TLUMOCNIKU-A-PREKLADATELU.
69 Pozri http://askot.cz/o-tlumoceni/eticky-kodex/.
70 https://www.meta-ops.cz/sites/default/files/eticky_kodex_aktualni.pdf.
71 V praxi to znamená, že tlmočníci zapísaní v registri Ministerstva spravodlivosti môžu vykoná-

vať predmetnú činnosť do konca života, pokiaľ neporušia zákon, nie sú zbavení spôsobilosti na 
výkon právnych úkonov alebo sami nepožiadali o vyškrtnutie zo zoznamu.
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Popri nedostatočne rozvinutom systéme upozorňuje Vilímek (2013: 204) na 
ďalší rizikový faktor ohrozujúci úroveň poskytovaných tlmočníckych služieb 
v Českej republike. Je ním nedostatočná profesionalizácia v dôsledku nedos-
tatočného vzdelávania tlmočníkov. Ak chceme zamerať pozornosť na možnosti 
vzdelávania a tréningu určené špecificky pre komunitných tlmočníkov, je potreb-
né spomenutý faktor brať dvojnásobne do úvahy. Ignorácia etických princípov 
a ich významu môže spôsobovať v praxi ešte viac problémov. Aj z tohto dôvodu 
treba podniknúť kroky, ktoré by mohli prispieť k skvalitneniu ponuky, ale aj 
dopytu po tlmočníckych službách vo všeobecnosti. Na jednej strane je potrebné 
jasne zadefinovať podmienky pre výkon danej profesie s podporou novej legis-
latívy a rozširovania a prehlbovania vzdelávacích možností s dôrazom na etické 
princípy. Zároveň je však nutné zvyšovať aj informovanosť klientov ohľadom 
štandardov, ktoré by mali byť splnené na danej úrovni (komunitného) tlmočenia. 

6.  VZDELÁVANIE KOMUNITNÝCH TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV

Adekvátne odborné vzdelávanie pre komunitných tlmočníkov možno označiť 
za základný nástroj profesionalizácie. Kvalitné vzdelávanie prispieva k zaisteniu 
profesionality a k zvýšeniu statusu a uznania danej profesie (Figarová 2012: 31). 
Ďalšou funkciou tréningu je zlepšenie implementácie existujúcich etických kó-
dexov (Bancroft 2015: 28). 

V porovnaní so situáciou v krajinách ako napr. Belgicko či Rakúsko vzdelá-
vanie komunitných tlmočníkov v Českej republike naďalej zaostáva. Treba však 
skonštatovať, že na teoretickej i praktickej úrovni za ostatných desať rokov nastal 
významný posun. Zrealizovalo sa už niekoľko zaujímavých projektov, kurzov 
a iných vzdelávacích iniciatív. Ich rozvoj reflektuje súčasné spoločenské zmeny, 
predovšetkým potrebu kvalitnejšej a intenzívnejšej komunikácie s národnostný-
mi menšinami a s tým spojený dopyt po službách komunitných tlmočníkov. 

Prvé praktické kurzy pre komunitných tlmočníkov v Česku organizoval Ústav  
translatologie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzite v Prahe. Od akade-
mického roku 2010/2011 ponúka tento inštitút Rekvalifikační kurz pro odbornou 
veřejnost – Komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami (JTP 2014: 20). 
Predmetný kurz bol vytvorení v kontexte rozvojového projektu č. 2008 / CSM 
45 Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a je určený 
pre tlmočníkov, ako aj pre zamestnancov verejných inštitúcií, polície, zariadení 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti či neziskových humanitárnych organizácií 
prichádzajúcich do styku s cudzincami či príslušníkmi národnostných menšín 
žijúcimi na území Českej republiky a odkázaných na komunikáciu prostred-
níctvom tlmočníka. Ide o akreditovaný kurz pozostávajúci na jednej strane zo 
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siedmich všeobecných blokov zameraných na uvedenie do problematiky tlmo-
čenia a na rôzne sociopsychologické, právne a kultúrne aspekty komunitného 
tlmočenia. Účastníci si však na druhej strane môžu zvoliť tri až sedem voli-
teľných tematických blokov zaoberajúcich sa napr. problematikou vzdelávania, 
zdravotnej starostlivosti, azylového konania či pracovného práva. Kurz tiež ob-
sahuje niekoľko e-learningových seminárov a ukončený je záverečnou skúškou.  
Úspešní absolventi obdržia certifikát o spôsobilosti na výkon profesie komu-
nitného tlmočníka. Nevýhodou kurzu je, že sa neorganizuje každoročne. Obsah 
kurzu je však možné podľa meniacich sa potrieb trhu a záujmu uchádzačov za-
merať na rôzne (v budúcnosti azda aj na menej rozšírené) jazyky. Existuje tiež 
skrátená forma tohto kurzu, len v uchádzačovom jazyku (teda len v češtine). 
V tomto prípade sa kladie dôraz na osvojenie si tlmočníckych stratégií a zruč-
ností bez väzby na špecifický cudzí jazyk.72

Ďalšie dôležité iniciatívy nasledovali v rokoch 2011-2012 v rámci projektu 
Sociální tlumočení ve styku s cizinci, ktorý podporovalo aj Ministerstvo práce  
a sociálnych vecí Českej republiky. Projekt čerpal inšpiráciu z belgického mo-
delu tlmočnícko-prekladateľskej služby (Dienst Tolken en Vertalen) zameraného 
na oblasť komunitného tlmočenia. Cieľom projektu bolo prispieť k vyriešeniu 
problémov migrantov vyplývajúcich z nedostatočnej znalosti jazyka a nedostat-
ku informácií prostredníctvom odbornej prípravy vysoko kvalifikovaných a spo-
ľahlivých tlmočníkov pre jazyky s najväčším dopytom, menovite vietnamčinu, 
mongolčinu, ruštinu, bulharčinu a rumunčinu. Počas prvého roka fungovania 
bol projekt koordinovaný neziskovou organizáciou META, o.p.s. – Sdružení pro 
příležitosti mladých migrantů.73 Počas druhého roka prevzal riadenie projektu 
jazykový inštitút OLDSCHOOL. Cieľovou skupinou projektu boli osoby ovlá-
dajúce na dobrej úrovni jeden z uvedených jazykov + češtinu. Do pilotnej fázy 
tréningu vybrala organizácia META 14 účastníkov s nasledovnými jazykovými 
a kultúrnymi profilmi: päť účastníkov z Vietnamu, štyroch z Mongolska a päť 
z Ruska. Potenciálnym komunitným tlmočníkom bol (bezplatne) poskytnutý 
tréning tlmočníckych zručností a zároveň dostali možnosť získať prehľad v rôz-
nych oblastiach verejného sektora a absolvovať platenú stáž. Výsledkom projek-
tu bolo aj vypracovanie metodológie výkonu a vzdelávania komunitného tlmo-

72 Detailnejšie informácie a prehľad aktuálnych cien možno nájsť na webstránke kurzu: http://
www.lingua.ff.cuni.cz/.

73 Združenie META pôsobí od roku 2004 v oblasti spoločenskej integrácie cudzincov. Integrálnou 
súčasťou jeho aktivít je poskytovanie profesionálneho sociálneho a pracovného poradenstva 
cudzincom ako aj rôznorodá výpomoc pedagogickým zamestnancom pracujúcim so žiakmi 
cudzieho pôvodu, čo sa v mnohých prípadoch neobíde bez asistencie tlmočníka v rôznych 
jazykových kombináciách, pozri: https://www.meta-ops.cz/.
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čenia a tréningové moduly určené pre vietnamský, mongolský, ruský, bulharský 
a rumunský jazyk. Každý jazykový modul bol rozdelený do všeobecných blokov 
(etické aspekty, komunikačné zručnosti, medzikultúrna komunikácia, úvod do 
tlmočenia a tlmočnícke techniky) a špecializovaných blokov (zameraných na 
rôzne oblasti ako napr. školstvo, zdravotná starostlivosť, každodenné aktivity, 
kriminalita, pracovný trh, povolenia na pobyt). Predmetný projekt následne po-
slúžil ako inšpirácia pre ďalšie iniciatívy organizácie META a podobné projekty 
organizované neziskovými organizáciami ako KlubHanoi74, InBáze (Vávrová 
2015: 27)75 alebo Slovo 21 (Tran 2015: 22).76 Týmto spôsobom prebieha tréning 
komunitných tlmočníkov pre jazyky ako vietnamčina, mongolčina, ruština, bul-
harčina, rumunčina, španielčina, arabčina či ukrajinčina.77 

Z neskorších iniciatív organizácie META zameraných na oblasť komunitného 
tlmočenia je potrebné spomenúť predovšetkým projekty Cizinci jako komunitní 
tlumočníci; 2012-2013 a Komunitní tlumočníci ve víru integrace; 2019.78 V rám-
ci uvedených projektov bolo možné absolvovať Rekvalifikační kurz pro odbor-
nou veřejnost – Komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami organizova-
ný Ústavom translatologie (UTRL) na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. 
Výsledkom prvého zo spomenutých projektov bolo okrem iného aj zostavenie 
prvého etického kódexu pre komunitných tlmočníkov na území Českej republi-
ky. Z druhého projektu vzišla okrem iného aj popularizačná publikácia Komunit-
ní tlumočníci ve víru integrace. Materiál bol publikovaný v češtine a obsahoval 
jednak texty teoretického charakteru, ale aj postrehy a skúsenosti komunitných 

74 V súčasnosti EA-l, pôvodne Klub Hanoi je skupina ľudí zaujímajúcich sa o región juhovýchod-
nej Ázie a predovšetkým o Vietnam. Ich aktivity sa zameriavajú na oblasť kultury, histórie, 
tradícií a života vietnamskej komunity na území Českej republiky, pozri: http://sea-l.cz/en/our-
services/training-of-community-interpreters/.

75 www.inbaze.cz 
76 Odhliadnuc od faktu, že aktivity Slova 21 sa zameriavajú primárne na rómsku komunitu na 

území ČR, cieľová skupina predmetnej organizácie sa v súčasnosti rozšírila aj na komunitu 
cudzincov. V spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami a Ministerstvom vnútra ČR 
ponúka novopríchodzím imigrantom kurzy s názvom Vítejte v České republice (www.vitejtevcr.
cz). Organizácia zároveň školí lektorov predmetných kurzov, ktorými sú odborníci na oblasť 
sociálnych vecí a tlmočníci špecializujuci sa na kontexty pokryté v rámci obsahu kurzov. (Tran 
2015: 22) – pozri https://www.slovo21.cz/english

77 Zoznam 49 vyškolených komunitních tlmočníkov pre vyššie uvedené jazyky a zároveň pre-
hľad kontaktov na organizácie zaoberajúce sa poskytovaním služieb komunitního tlmočenia 
je možné nájsť na webstránke združenia META, pozri https://www.meta-ops.cz/kontakty-na-
komunitni-tlumocniky.

78 Jedným z cieľov projektu bolo aj zvyšovanie informovanosti odbornej a širokej verejnosti  
o oblasti komunitního tlmočenia a úlohe tlmočníkov v rámci procesu spoločenskej integrácie 
cudzincov.
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tlmočníkov z praxe. Na webstránke organizácie META je navyše zverejnených 
niekoľko krátkych odborných video-diskusií a šesť profilov komunitných tlmoč-
níkov. Spolupráca s UTRL vyústila zároveň aj do vzniku semináru Komunitní 
tlumočení I určeného pre študentov 1. a 2. roku štúdia vo všetkých jazykových 
kombináciách. Úlohou študentov je prostredníctvom krátkych článkov mapovať 
situáciu v oblasti komunitného tlmočenia v globálnom kontexte, zameriavajúc sa 
predovšetkým na problematiku zdravotnej a sociálnej starostlivosti, zahraničnej 
politiky, tréningu komunitných tlmočníkov, profesných organizácií a tlmočenia 
po telefóne.79

Zamestnanci UTRL spolupracovali aj s neziskovou organizáciou InBáze na 
projekte Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským 
modelem; OP LZZ CZ.1.04 / 5.1.01 / 77.00416. Zároveň sa podieľali aj na vy-
tvorení študijného bloku komunitného tlmočenia pre budúcich interkultúrnych 
pracovníkov a na publikovaní slovníka a príručky s názvom Formování profese 
interkulturní pracovník/pracovnice: zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání 
v ČR. Navyše boli súčasťou hodnotiacich komisií v rámci záverečných skúšok.80

Komunitné tlmočenie je v súčasnosti možné študovať na dvoch českých 
univerzitách. Ako konštatuje Mandysová (2015: 109), Ústav translatologie na 
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity ponúka študentom od roku 2011 nasle-
dujúcich päť povinne voliteľných predmetov súvisiacich s problematikou ko-
munitného tlmočenia: Komunitní tlumočení I, Komunitní tlumočení II, Odborná 
tlumočnická praxe, Simultánní tlumočení pro veřejnou a státní správu a e-lear-
ningový kurz zameraný na oblasť komunitného tlmočenia.81 Katedra anglistiky 
a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci od 
akademického roku 2007/2008 otvára bakalársky študijný program s názvom 
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad.82 Ako však upozor-
ňuje Mandysová (2015: 109):

I přes svůj název není obor na komunitní tlumočení výhradně zaměřen, teorii 
a praxi komunitního tlumočení jsou zde určeny celkem tři kurzy a komunitní 
tlumočení je tak koncipováno spíše jako jedna z možností uplatnění tohoto obec-
ného tlumočnického a překladatelského oboru.

79 Pozri https://www.meta-ops.cz/komunitni-tlumoceni
80 Pozri Čeňkovej prezentáciu o situácii na trhu komunitného tlmočenia v ČR v roku 2014 (Čeň-

ková 2014).
81 Pozri tiež publikáciu Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: zahraniční zkuše-

nosti, praxe a vzdělávání v ČR (InBáze 2014: 88). 
82 Pozri https://anglistika.upol.cz/uchazeci-o-studium/studijni-obory/
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Od akademického roku 2019/2020 je komunitné tlmočenie zaradené do po-
nuky voliteľných predmetov v rámci katedry nederlandistiky na Filozofickej 
fakulte Univerzity Palackého v Olomouci ako súčasť projektu PACI.83 Záujem 
študentov o problematiku komunitného tlmočenia možno vypozorovať z nie-
koľkých bakalárskych a diplomových prác zaoberajúcich sa touto témou na Fi-
lozofickej fakulte Karlovej univerzity (pozri Čeňková et al. 2019), ako aj na 
Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.84

Čeňková (2012) analyzuje tému hodnotenia kvality komunitného tlmočenia. 
Diabová et al. (2014) ponúkajú stručný prehľad stavu komunitného tlmočenia 
v Českej republike. Túto informačnú brožúru zverejnila česká Jednota tlumoč-
níků a překladatelů. 

7.  PROFESIONALIZÁCIA A INŠTITUCIONALIZÁCIA

Napriek zvyšujúcemu sa dopytu po profesionálnom komunitnom tlmočení  
a potrebe dosiahnutia vyššieho statusu komunitných tlmočníkov napreduje pro-
ces profesionalizácie a inštitucionalizácie predmetnej oblasti v Česku pomalším 
tempom v porovnaní s konferenčným či súdnym tlmočením. Mandysová (2015: 
108) upozorňuje na fakt, že profesia komunitných tlmočníkov nemá v Českej 
republike takú tradíciu ako v krajinách, ktoré patria k najčastejším cieľom mig-
rantov. Informovanosť verejnosti je nedostatočná a zároveň absentujú jednotné 
požiadavky alebo certifikačné mechanizmy pre výkon danej profesie. 

Hlavným iniciátorom a propagátorom v oblasti komunitného tlmočenia je 
nezisková organizácia META (pozri vyššie). Okrem organizovania niekoľkých 
tréningových kurzov komunitného tlmočenia v spolupráci s UTRL (pozri pod-
kapitolu 6) prispieva táto organizácia aj k spoločenskému ukotveniu profesie 
komunitného tlmočníka. Významným krokom v tejto oblasti je napr. vytvorenie 
etického kódexu komunitného tlmočenia.85 Na webstránke organizácie META 
je uvedené komunitné tlmočenie ako jedna z hlavných služieb poskytovaných 
cudzincom. V rámci príslušnej sekcie pravidelne aktualizovanej webstrán-
ky možno nájsť základné informácie o komunitnom tlmočení, ale aj samotný 
etický kódex tlmočníka a kontaktné údaje jednotlivých tlmočníkov a organi-

83 Pozri https://niz.upol.cz/uchazecum/studijni-obory/
84 Navyše, jedným z výstupov študentského projektu IGA na Katedre nederlandistiky Univerzity 

Palackého v Olomouci je monografia mapujúca oblast komunitného tlmočenia v krajinách ho-
landskej jazykovej oblasti a v ČR (Knap-Dlouhá et al. 2020).

85 Pozri: Integrace cizinců v Česku z pohledu nevládních organizací (2018)
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zácií zaoberajúcich sa komunitným tlmočením. Nachádzajú sa tam aj informá-
cie o rôznych projektoch súvisiacich s problematikou komunitného tlmočenia 
a ukážkové príklady z praxe. Nachádzajú sa tu tiež prepojenia na zaujímavé 
články a prezentácie o komunitnom tlmočení. Propagačné publikácie a letáky 
pre zdravotnícky personál či rodičov žiakov cudzieho pôvodu je možné stiah-
nuť si zdarma v nasledujúcich jazykoch: v češtine, angličtine, ruštine, arabčine, 
mongolčine a vietnamčine. 

Na stránke Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky sú zverej-
nené kontaktné údaje na organizácie zameriavajúce sa na integráciu cudzincov 
do spoločnosti. Nachádzajú sa tu aj rôzne odporúčania pre štátnych úradníkov.86 
K organizáciám poskytujúcim bezplatné tlmočnícke služby, osobám pochádza-
júcim z krajín mimo EÚ patria: Centra pro podporu integrace cizinců (CPIC)87, 
MOST PRO o.p.s.88 a Diecézní charita. Možno tiež využiť služby tlmočenia po 
telefóne prostredníctvom infoliniek pre občanov Mongolska, Vietnamu a Ukra-
jiny, ktoré sú prevádzkované Charitou.89

Pri procese integrácie napomáhajú cudzincom aj iné organizácie, aj prostred-
níctvom zabezpečovania tlmočníckych služieb na miestnych úradoch, pri náv-
števách u lekára, v školských zariadeniach a pod. Príkladmi takýchto organizácií 
sú Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)90, InBáze o.s., Kontaktní centrum pro 
cizince o.s. (KCC),  Charita Česká republika alebo Integrační centrum Praha, 
o.p.s. (ICP).

Ďalším náznakom napredujúceho procesu profesionalizácie je založenie sek-
cie komunitného tlmočenia v rámci Jednoty tlumočníků a překladatelů v novem-
bri 2014 (Mandysová 2015). Komunitné tlmočenie sa tiež v roku 2018 stalo 
oficiálne integrálnou súčasťou požiadaviek pre výkon profesie interkultúrneho 
pracovníka zahrnutú v Národní soustave povolání (NSP), ktorú spravuje Minis-

86 Text informačného letáka v češtine nájdete tu: https://www.cizinci.cz/documents/551336/568653/
Tlumo%C4%8Den%C3%AD+pro+cizince+na+%C3%BA%C5%99adech.pdf/9757125a-
88fe-adaa-0abe-2a2f3bce213a.

87 Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) sú nástrojom na integráciu osôb pochádzajúcich 
z tretích krajín (mimo EÚ) s oprávnením na pobyt v ČR. Centrá CPIC majú pobočku v každom 
v kraji, pozri http://www.integracnicentra.cz/.

88 http://www.mostlp.eu/basic-informations-in-english/
89 Tento projekt pomáha při integrácii migrantov z Mongolska (od 2008), Vietnamu (od 2012)  

a Ukrajiny (od 2018) do spoločnosti v ČR. Zároveň poskytuje asistenciu osobám, ktoré s mig-
rantmi prichádzajú do kontaktu. Vietnamské a ukrajinské linky sú k dispozícii tri dni v týždni, 
mongolská dva. Služby sú poskytované bezplatne. Pozri https://www.charita.cz/en/foreigners-
in-the-czech-republic/.

90 SIMI je ľudskoprávna nezisková organizácia zastupujúca práva cudzincov v ČR, pozri https://
www.migrace.com/en/.
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terstvo práce a sociálních věcí České republiky.91 Komunitné tlmočenie však na 
rozdiel od súdneho, konzekutívneho či simultánneho tlmočenia stále čaká na 
dôležitý míľnik zápisu do sústavy NSP.92 Samotný fakt, že komunitné tlmočenie 
doposiaľ nebolo oficiálne uznané v rámci Českej republiky za profesiu zároveň 
znamená, že nie je možné získať oficiálny certifikát pre jej výkon. Možno ale 
získať certifikát o absolvovaní kurzu komunitného tlmočenia alebo zložiť štát-
nu skúšku na jednej z univerzít poskytujúcich vzdelanie v oblasti komunitného  
tlmočenia formou voliteľných predmetov (pozri stať 6). 

Medzi kontexty s tradične najväčším dopytom po komunitnom tlmočení pat-
ria v Česku zariadenia zdravotnej starostlivosti, (miestne) verejné inštitúcie, or-
gány štátnej správy a vzdelávacie inštitúcie. 

V českej legislatíve nie je zahrnuté právo pacienta na službu tlmočníka 
v kontexte zdravotnej starostlivosti. Stanovená je len povinnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti informovať pacienta zrozumiteľným spôsobom o jeho 
zdravotnom stave a navrhovanej liečbe a umožniť mu klásť doplňujúce otázky.93 
V dôsledku absencie štátnej podpory služieb komunitných tlmočníkov sú po-
skytovatelia zdravotnej starostlivosti často odkázaní na vlastné kapacity a mož-
nosti. Často sa napríklad spoliehajú na členov zdravotníckeho personálu, ktorí 
síce ovládajú predmetný jazyk, ale obvykle nedisponujú tlmočníckym ani pre-
kladateľským vzdelaním (Kotašová 2008, Elbertová 2010). Ak takáto osoba nie 
je k dispozícii, obracajú sa niektoré nemocnice na veľvyslanectvo danej krajiny 
ako na poslednú inštanciu. Ďalším možným riešením je spolupráca poskytova-
teľa zdravotnej starostlivosti s externou jazykovou agentúrou alebo neziskovou 
organizáciou zabezpečujúcou tlmočnícke služby (Janáčková 2012)94, niekedy aj 
s využitím tlmočenia po telefóne. V prípadoch ohrozenia života hradí služby 
tlmočníka buď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, alebo sú pacientovi vy-
účtované spolu s  poplatkami za ostatné služby. V ostatných prípadoch si hradí 
predmetné náklady vždy pacient. Vzhľadom na finančné náklady a často nejed-

91 Úlohou interkultúrneho pracovníka je poskytovať asistenciu, vrátane tlmočníckych služieb, 
v rámci procesu komunikácie migrantov s verejnými inštitúciami, ďalej podporovať spolužitie 
väčšinovej populácie a migrantov a napomáhať integrácii migrantov a menšinových komunít 
do majoritnej spoločnosti. Pozri https://www.nsp.cz/jednotka-prace/interkulturni-pracovnik

92 V národnej sústave povolaní Ministerstva práce a sociálnych vecí sú zahrnuté nasledujúce ofi-
ciálne profesie: tlmočník, prekladateľ (všeobecne), súdny tlmočník a prekladateľ, konzekutívny 
tlmočník, simultánny tlmočník, tlmočník posunkového jazyka. Nedávno bola oficiálne uznaná 
aj profesia interkultúrneho pracovníka. Pozri https://www.nsp.cz.

93 Ako je ustanovené v sekcii 31 , (1) (a) zákona č. 372/2011 Sb. – pozri https://www.zakonypro-
lidi.cz/cs/2011-372

94 V takom prípade nie je tlmočník prítomný nastálo, ale len na vyžiadanie.
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noznačné pravidlá poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ohľadom tlmočníc-
kych služieb je pacient mnohokrát nútený zabezpečiť si tlmočníka sám. Pravde-
podobne aj z tohto dôvodu využívajú pacienti naďalej najčastejšie sprevádzajúce 
osoby, obvykle rodinných príslušníkov alebo známych (Elbertová 2010, Figaro-
vá 2012, Štýbnar 2014). 

Komunikačným jazykom pri styku so štátnymi inštitúciami by mala byť 
podľa § 16 Správního řádu čeština, prípadne slovenčina.95 Osoba neovládajúca 
ani jeden z uvedených jazykov je oprávnená využiť služby tlmočníka zapísa-
ného v zozname súdnych tlmočníkov, avšak za zabezpečenie a finančné krytie 
tlmočníckych služieb je zodpovedný samotný cudzinec (výnimkou sú príslušníci 
národnostných menšín). V rámci procesov iniciovaných štátnymi inštitúciami 
alebo v prípadoch, ak je osoba neovládajúca predmetné jazyky obeťou trestného 
činu, pokrýva finančné náklady na tlmočenie štátna inštitúcia.96 

V prípadoch komunikácie s cudzineckou políciou zákon nepredpisuje požia-
davku zabezpečenia tlmočníka. Znamená to, že tlmočenie v takomto prípade 
môže zabezpečiť aj klientov známy (Kotašová 2008) alebo zamestnanec danej 
inštitúcie (napríklad recepčná ovládajúca oba komunikačné jazyky). V rámci 
azylového konania má každý žiadateľ právo využiť služby tlmočníka, pričom 
vzniknuté náklady hradí Ministerstvo zahraničných vecí ČR. Ako upozorňuje 
Holkupová (2010: 37), počas fázy konania prebiehajúcej na Odbore azylovej 
a migračnej politiky (OAMP) je možné využiť buď služby súdneho tlmočníka 
zapísaného v českom registri prekladateľov a tlmočníkov (Evidence znalců a tlu-
močníků) alebo služby externých jazykových agentúr alebo neziskovej organi-
zácie MOST PRO.97 Žiadatelia o azyl v Českej republike sú naviac oprávnení 
využívať bezplatné služby tlmočníka (vrátane tlmočenia na diaľku) aj počas po-
bytu v azylových a integračných centrách spravovaných Správou uprchlických 
zařízení (SUZ). V takýchto prípadoch môžu tlmočenie zabezpečovať okrem ja-
zykových agentúr a súdnych tlmočníkov aj ich kolegovia, ktorí nie sú zapísaní 
v žiadnom oficiálnom zozname tlmočníkov, ale sú povinní preukázať svoje jazy-
kové kompetencie a zároveň vykonávať živnosť (Holkupová 2010). 

V rámci českého školského systému zákon neprikazuje zabezpečiť tlmoč-
níka pre žiakov neovládajúcich český jazyk, no odporúča sa to pre deti žiada-
teľov o azyl, ktorí sú pod medzinárodnou ochranou (Vavrová 2015). Tlmoč-

95 Pozri https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500.
96 Tlmočníci pre najfrekventovanejšie jazykové kombinácie sú trvalo k dispozícii len na jedinej 

policajnej stanici v Prahe, pozri http://www.policie.cz/clanek/sprava-hl-m-prahy-aktuality-
prazska-policie-vstric-turistum.aspx.

97 Pozri http://www.mostlp.eu/poradna-pro-cizince/odbor-azylove-a-migracni-politiky-mv-cr/.
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nícke služby sú v takýchto prípadoch hradené školami alebo rodinami žiakov. 
Vzhľadom na absenciu systematického prístupu sa však spôsoby riešenia danej 
situácie v rámci jednotlivých škôl môžu líšiť. Najčastejšie sa pri tom v danom 
druhu komunikácie využívajú ad-hoc tlmočníci (ako napr. rodinní príslušníci, 
zamestnanci školy alebo osobní asistenti, obvykle bez tlmočníckeho vzdelania). 
Za školenie predmetných osôb a aj za skvalitňovanie integračného procesu cu-
dzojazyčných žiakov v rámci českého školského systému preberá do veľkej mie-
ry zodpovednosť organizácia META, ktorá vydáva metodologické odporúčania 
a vytvára vzdelávacie materiály.98 

Od školského roku 2018/2019 poskytuje Národní institut dalšího vzdělávání 
(organizácia spadajúca pod gesciu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy 
ČR) primárne českým školám služby adaptačných koordinátorov, tlmočníkov 
a prekladateľov. Postupne sa stará aj o vytváranie siete kontaktov s profesionál-
nymi poskytovateľmi predmetných služieb, vzdelávacích materiálov, metodo-
logických usmernení a prekladov najdôležitejších dokumentov využívaných 
v rámci materských a základných škôl.99

8.  ZÁVER

Hoci sme skonštatovali, že komunitné tlmočenie doposiaľ nemá právne ukot-
venie v rámci českej legislatívy a nie je oficiálne uznanou profesiou, za ostatných 
pätnásť rokov sme predsa zaznamenali značný progres a zlepšenie situácie. Na 
tomto zlepšení má podiel niekoľko faktorov. K spomenutému posunu predovšet-
kým výrazne prispeli neziskové organizácie (a ich aktivity naďalej pokračujú). 
K najvýznamnejším aktivitám patrí organizovanie krátkych vzdelávacích kurzov 
a iných projektov prispievajúcich k rozvoju komunitného tlmočenia. Spolupra-
covali pri tom jednak so štátnymi orgánmi a tiež s Ústavom translatológie na 
Karlovej univerzite (UTRL). Sme tiež svedkami rastúceho úsilia začleniť oblasť 
komunitného tlmočenia do akreditovaných študijných programov alebo vytvárať 
nové nezávislé programy zamerané na prípravu komunitných tlmočníkov (na 
Karlovej univerzite v Prahe či Palackého univerzite v Olomouci). Projekt PACI 

98 Informačný portál Inkluzivní škola (www.inkluzivniskola.cz) bol na základe požadavky českých 
učiteľov zriadený združením META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů ako 
informačný a metodologický zdroj zameraný na prácu s touto rôznorodou skupinou žiakov – 
pozri https://www.inkluzivniskola.cz/introduction-or-who-are-migrants-coming-czech-repub-
lic-and-where-do-they-come.

99 Pozri http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/nova-podpora-zaku-cizincu-po-nastupu-
do-zakladni-skoly?highlightWords=tlumo%C4%8Dn%C3%ADk a http://cizinci.nidv.cz.
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(Professional and Accessible Community Interpreting, a Gateway to Migrant´s 
Integration), založený na strategickom partnerstve v rámci programu Erasmus+ 
je významným krokom k medzinárodnej spolupráci, v tomto prípade niekoľkých 
stredoeurópskych krajín s Belgickom, ktoré je, ako sme už vyššie naznačili, jed-
ným zo svetových lídrov v oblasti komunitného tlmočenia. Veríme, že práve 
takýto druh iniciatív prinesie výsledky a že záujem o problematiku komunitného 
tlmočenia bude naďalej rásť a v dohľadnej dobe budeme môcť hovoriť o dobre 
fungujúcej praxi, v ktorej sa napríklad cudzinci budú môcť v prípade potreby 
oprieť o spoľahlivú sieť poskytovateľov tlmočníckych služieb a kompetentní ko-
munitní tlmočníci budú môcť poskytovať svoje služby vo vhodných pracovných 
podmienkach. To okrem iného zahŕňa vytvorenie možností odbornej prípravy aj 
pre menej rozšírené jazyky, zabezpečenie právnej podpory a zostavenie podrob-
ného a záväzného etického kódexu.
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6. 
PREKLAD A TLMOČENIE  

VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH  
V POĽSKU

Małgorzata Dowlaszewicz a Agata Kowalska-Szubert
Univerzita Wrocław

Pre mnohých obyvateľov západnej Európy tvoria krajiny strednej Európy 
jednoliaty celok s podobnými jazykmi (nedohovoria sa predsa Česi s Poliakmi 
poľahky aj bez tlmočníka?), podobnou kuchyňou (Nie sú pirohy tradičným jed-
lom aj v Maďarsku?) a podobnou kultúrou (nie je náhodou polka poľský národný 
tanec?). Toto presvedčenie sa však nezakladá celkom na pravde, keďže medzi 
krajinami daného regiónu existuje mnoho rozdielov, okrem iného sa líšia poč-
tom obyvateľov, ale aj mnohými kultúrnymi, spoločenskými a ekonomickými 
aspektami. Pozícia profesie tlmočníka / prekladateľa má v každej z predmetných 
krajín svoje špecifiká a ťažko ju porovnávať s ostatnými štátmi. Odlišnosti čias-
točne vyplývajú z rozdielov v právnom systéme, ktorý determinuje, za akých 
podmienok je využitie služieb tlmočníka či prekladateľa oprávnené. Vyžaduje 
sa napríklad prítomnosť certifikovaného tlmočníka počas sobášneho aktu dvoch 
ľudí z rozličným materinským jazykom? Mal by v danom prípade byť cieľovým 
jazykom jeden z materinských jazykov snúbencov? Ako túto situáciu rieši legis-
latíva a aká je bežná prax? Existujú tu regionálne rozdiely v aplikácii príslušnej 
legislatívy? Ktoré dokumenty (ak vôbec nejaké) musia byť preložené v prípade 
kúpy motorového vozidla v zahraničí? 

Cieľom tejto kapitoly je analyzovať situáciu v oblasti komunitného tlmočenia 
a prekladu v Poľsku, pričom však platí, že poľská legislatíva tieto profesie stále 
oficiálne neuznáva. V úvodnej podkapitole sa zameriame na poľskú terminoló-
giu týkajúcu sa oblasti komunitného tlmočenia a komunitného prekladu. V na-
sledujúcej podkapitole popíšeme úpravu výkonu práce prekladateľov a tlmoční-
kov v rámci poľskej legislatívy, predovšetkým aktivít zameraných na umožne-
nie prístupu cudzincov k službám verejného sektora (Norma ISO 13611:2014). 
V tretej podkapitole sa venujeme otázkam vzdelávania a tréningu komunitných 
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tlmočníkov a prekladateľov v Poľsku. V štvrtej podkapitole sa zameriame na 
pozíciu profesných združení. V piatej podkapitole si rozoberieme problematiku 
etických kódexov komunitného tlmočenia v Poľsku a v šiestej podkapitole sa 
pokúsime naše zistenia zosumarizovať. 

1.  POĽSKÁ TERMINOLÓGIA V OBLASTI KOMUNITNÉHO TLMOČENIA 
A PREKLADU

Vychádzajúc z anglického termínu community interpreting100 navrhol Try-
uk (2006) poľský ekvivalent przekład ustny środowiskowy, ktorý bol neskôr 
prevzatý odborníkmi do praxe (pozri napr. Kościałkowska-Okońska 2008, Le-
wandowska-Tomaszczyk, B. 2010 a ostatné relevantné uvádzané články). O 
adekvátnosti daného pomenovania sa vedie široká diskusia, nie len v rámci 
vedeckého diskurzu, ale aj na mnohých (online) prekladateľsko-tlmočníckych 
fórach. Najväčšej kritike je vystavené používanie adjektíva środowiskowy. Pri-
márny význam tohto slova je enviromentálny / týkajúci sa (životného) prostre-
dia. Tento význam však neodráža spoločenský rozmer obsiahnutý v anglickom 
termíne community. Prvé slovo poľského termínu przekład je synonymom slo-
va tłumaczenie, pričom význam oboch môže byť preklad, ako aj tlmočenie. 
Mierny významový rozdiel však medzi týmito slovami predsa existuje. Slovo 
tłumaczenie odkazuje striktne len na samotnú translatologickú činnosť, zatiaľ 
čo przekład môže mať širší význam, vrátane procesu lokalizácie a štylistickej 
a kultúrnej adaptácie. Viac sa preto využíva v kontexte umeleckého prekladu. 
Slovo ustny odkazuje na ústnu formu tlmočenia. Poľský termín przekład ustny 
środowiskowy ako taký je nie len nepresný a nekonzistentný voči anglickému 
termínu community interpreting, ale môže byť aj mätúci. Pokusov o nahradenie 
daného termínu doposiaľ nebolo veľa, no na potrebu zavedenia nového pome-
novania už vo svojich publikáciách upozornilo niekoľko odborníkov na danú 
problematiku. Ako uvádzajú Krysztofowicz a Krupienicz (2016: 84), “bolo by 
preto potrebné v blízkej budúcnosti zvážiť zmenu tohto termínu”. Niekoľko  
 

100 Anglickou terminológiou sú inšpirované lokálne pomenovania v mnohých jazykoch, hoci ona 
samotná nie je práve najpresnejšia. Termín community interpreting sa napríklad používa aj 
na pomenovanie crowdsourcingových prekladateľských aktivít, čiže prekladu realizovaného 
samotnými koncovými užívateľmi, pričom v takom prípade sa nevzťahuje na kontext, ale na 
spôsob vyhotovenia prekladu – realizátorom je predmetná komunita a nie profesionálny a pla-
tený prekladateľ. V novších publikáciách sa čoraz viac používa anglický termín public services, 
no predmetný kontext zatiaľ nebol prijatý celou odbornou verejnosťou. 
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najnovších publikácií odkazuje na Tryuka (2003), ktorý použil pomenovanie 
tłumaczenie środowiskowe. Prvá časť tohto alternatívneho termínu (tłumacze-
nie) presnejšie špecifikuje obsah predmetnej činnosti, zavádzajúce slovo środo-
wiskowe je tu však naďalej prítomné. 

Vzhľadom na názvoslovie v angličtine, kde bol pojem community interpre-
ting nahradený termínom public service interpreting, prišli poľskí zákonodar-
covia s myšlienkou zakotvenia konceptu profesie public translator do Zákona 
o úradných prekladateľoch a tlmočníkoch. Jeho rola by pokrývala aj oblasti 
mimo kontextu právneho diskurzu a zahŕňala by úlohy komunitného prekla-
dateľa a tlmočníka. Táto myšlienka však bola označená za príliš kontroverznú  
a „v rozpore s verejnými morálnymi zásadami“ a z tohto dôvodu bola zamietnutá 
(Kierzkowska, 2005: 133). 

2.  POĽSKÁ LEGISLATÍVA

Keďže komunitné tlmočenie a preklad nie je v Poľsku oficiálne uznanou pro-
fesiou, budeme sa v tejto podkapitole zaoberať legislatívou upravujúcou činnosť 
tlmočníkov a prekladateľov v kontexte verejných služieb. Z praxe vyplýva, že 
predmetnú činnosť vykonávajú predovšetkým úradní tlmočníci (pozri podkapi-
tolu 2.1) alebo neprofesionálni ad-hoc tlmočníci (pozri podkapitolu 2.2).101 

2.1  Úradní prekladatelia a tlmočníci

Úradný prekladateľ a tlmočník (tłumacz przysięgły) je jedinou oficiálne uzna-
nou profesiou zakotvenou v poľskej legislatíve, ktorá sa zaoberá procesom bilin-
gválnej komunikácie. Do kompetencií úradného prekladateľa a tlmočníka spadá 
písomná, i ústna forma translácie a primárnym kontextom výkonu jeho práce je 
právny diskurz (polícia, prokuratúra a súdy) ako aj orgány štátnej správy. Okrem  
 

101 Ad-hoc tlmočníkov často využívajú poľské neziskové organizácie na pomoc utečencom a imig-
rantom. Napríklad organizácia NOMADA Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Spoleczenstwa 
Wielokulturowego (združenie pre multikultúrnu spoločenskú integráciu) poskytuje bezplatné po-
radenstvo. Na svojej webstránke (http://nomada.info.pl/) informujú, že “poradenstvo je poskyto-
vané nie len v priestoroch organizácie, ale aj v teréne – odborníci zo združenia NOMADA asistujú 
migrantom pri návštevách úradov, u lekára, na polícii či na súde. Preberáme tiež funkciu jazyko-
vých a kultúrnych translátorov.” Členovia tímu však nie sú prekladatelia, či tlmočníci a opierajú 
sa o vlastné jazykové znalosti, bez špecifickej prípravy na oblasť komunitného tlmočenia. 
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uvedených inštitúcií je úradný prekladateľ a tlmočník oprávnený poskytovať 
certifikované prekladateľsko-tlmočnícke služby aj iným klientom v rámci kraji-
ny, ale aj v zahraničí. 

Podľa súčasného poľského Zákona o úradnom preklade a tlmočení zo dňa 25. 
novembra 2004 môže predmetnú profesiu vykonávať:

„Fyzická osoba s poľským občianstvom alebo občianstvom jedného z člen-
ských štátov Európskej únie, členského štátu Európskeho združenia voľného 
obchodu (EFTA), jedného zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, občan 
Švajčiarskej konfederácie alebo občan iného štátu, ak je na základe práva Európ-
skej únie oprávnený byť zamestnaný alebo vykonávať samostatne zárobkovú čin-
nosť na území Poľskej republiky alebo občan iného štátu na základe princípu re-
ciprocity.“ (Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego,  
vlastný preklad)

Ako stanovuje legislatíva, úradným prekladateľom a tlmočníkom v Poľ-
sku teda nemusí byť občan Poľska. Postačí, ak počas ústnej a písomnej skúšky 
preukáže potenciálny úradný prekladateľ / tlmočník, že plynule ovláda poľský  
a predmetný cudzí jazyk. Kandidát musí disponovať univerzitným diplomom 
a nesmie byť súdený za úmyselnú alebo daňovú trestnú činnosť alebo za neúmy-
selný prečin proti bezpečnosti ekonomických transakcií. 

V mimoriadnych prípadoch, ak dopyt po prekladoch prevyšuje počet úrad-
ných prekladateľov v danom jazyku, môže minister spravodlivosti udeliť uchá-
dzačovi výnimku z povinnosti disponovať vysokoškolským diplomom. 

Inštitút úradného prekladateľa bol zriadený už v roku 1928, počas obdo-
bia tzv. Druhej poľskej republiky (1918-1939) ( Zbierka zákonov z roku 1928,  
č. 943). Stalo sa tak prostredníctvom nariadenia ministra spravodlivosti zo dňa 
24. decembra 1928, v ktorom sa uvádza: „Úradným prekladateľom môže byť 
občan Poľskej republiky, disponujúci plnými občianskymi právami a s bezúhon-
nou povesťou, ak preukáže znalosť jazykov, v súvislosti s ktorými sa o funkciu 
prekladateľa uchádza.“ Za povšimnutie nepochybne stojí fakt, že v uvedenom 
texte absentuje explicitná zmienka o tom, akým spôsobom by znalosť jazykov 
mala byť preukázaná. V období komunistického režimu bola najskôr prijatá úp-
rava z 9. decembra 1953102, následne z 19. augusta 1968103 a napokon z 8. júna 

102 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1953 r. w sprawie tłumaczów przy-
sięgłych. (Rozhodnutie ministra spravodlivosti zo dňa 9. decembra 1953 o úradných preklada-
teľoch a tlmočníkoch), Dziennik Ustaw (zbierka zákonov) 1953, č. 51 / 256

103 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie tłumaczy przy-
sięgłych (Rozhodnutie ministra spravodlivosti zo dňa 19. augusta 1968 o úradných prekladate-
ľoch a tlmočníkoch), Dziennik Ustaw (zbierka zákonov) 1968, č. 35 / 244



117

PREKLAD A TLMOČENIE VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH V POĽSKU

1987104, v rámci ktorých sa status úradného prekladateľa a tlmočníka dostal na 
úroveň súdneho znalca. Úprava z roku 1968 priniesla dve významné zmeny kri-
térií výberu prekladateľov, po prvé vekový limit pre výkon povolania (minimál-
ne 25 rokov) a po druhé požiadavku ručenia za riadny výkon práce prekladateľa 
a tlmočníka. Ďalej sa v rámci nej špecifikoval spôsob preukazovania znalosti 
cudzieho jazyka. Paragraf 2 ustanovuje: „2.1 Znalosť cudzieho jazyka by mala 
byť preukázaná nasledovnými spôsobmi:
1) univerzitným diplomom preukazujúcim ukončenie filologického štúdia, za-

meraného na príslušný jazyk, prípadne vysokoškolským diplomom preuka-
zujúcim ukončenie štúdia cudzích jazykov alebo

2) univerzitným diplomom alebo dokladom o ukončení všeobecného stredoš-
kolského štúdia, pokiaľ bol predmetný jazyk zároveň vyučovacím jazykom.

 V prípadoch uvedených v rámci sekcie 1, podsekcie 2 je kandidát povinný 
zložiť skúšku, aby preukázal schopnosť prekladať z poľského do cudzieho 
jazyka a z cudzieho do poľského jazyka s dôrazom na právne texty. 

3) Znalosť cudzieho jazyka možno tiež preukázať úspešným absolvovaním 
skúšky zo znalosti predmetného jazyka, vrátane schopnosti vykonávať pre-
klad, ako je uvedené v sekcii 2.“ (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie tłumaczy przysięgłych, 1968: 406, vlast-
ný preklad)

Podľa zákona platného od roku 2004 je uchádzač oprávnený obdržať cer-
tifikát úradného prekladateľa a tlmočníka, ak úspešne zloží prísne regulovanú 
skúšku. Úradným prekladateľom a tlmočníkom, ktorí boli certifikovaní podľa 
predchádzajúcich pravidiel, bol ich certifikát ponechaný, ak počas prechodného 
obdobia stanoveného predmetným zákonom predložili čestné vyhlásenie o spô-
sobilosti na výkon danej funkcie. 

Úradný prekladateľ a tlmočník preukazuje oprávnenie vykonávať svoju fun-
kciu okrúhlou pečiatkou obsahujúcou nasledovné informácie: Jeho meno a priez-
visko, „úradný prekladateľ a tlmočník z a do jazyka x“ a číslo zápisu do registra 
úradných prekladateľov a tlmočníkov. Ak je daná osoba certifikovaná na úradný 
preklad / tlmočenie z a do viacerých cudzích jazykov, je povinný používať pre 
každý z predmetných jazykov zvláštnu pečiatku. 

Štandardnou zúčtovacou jednotkou pri úradnom preklade je strana obsahu-
júca 1125 znakov vrátane medzier. Táto norma pochádza ešte z čias, keď boli 

104 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądo-
wych i tłumaczy (Rozhodnutie ministra spravodlivosti zo dňa 8. Júna 1987 o súdnych znalcoch 
a úradných prekladateľoch a tlmočníkoch) Dziennik Ustaw (Zbierka zákonov) 1987 č. 18 / 112
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úradné preklady vyhotovované na písacom stroji. Jedna strana úradného prekla-
du mala v tom čase 25 riadkov po 45 znakov. Každá započatá strana úradného 
prekladu sa počíta ako kompletná. Takže napríklad preklad s 1301 znakmi je 
považovaný za dvojstranový.105 

Úradný prekladateľ a tlmočník je povinný si účtovať oficiálne tarify, stanovo-
vané vyššie uvedenými súdnymi a administratívnymi orgánmi. Predmetné tarify 
neboli aktualizované, odkedy zákon vstúpil do platnosti a v porovnaní s bežnými 
trhovými cenami ich možno označiť za nízke (pre ilustráciu, hodinová odmena 
za súdne tlmočenie v rámci jazykového páru poľština-holandčina je v súčasnosti 
45,99 PLN, zatiaľ čo na komerčnom trhu sa účtuje za každý započatý štvor-
hodinový blok tlmočenia 500 PLN a viac). Napriek tomu je pozícia úradného 
prekladateľa a tlmočníka atraktívna, keďže otvára prekladateľovi a tlmočníkovi 
cestu k poskytovaniu služieb subjektom mimo vyššie vytýčeného sektora, pre 
ktoré, na rozdiel od právnej úpravy z roku 1987, nie sú oficiálne tarify záväzné. 

2.2  Iné legislatívne úpravy

Hoci jediný zákon oficiálne upravujúci profesiu prekladateľa a tlmočníka 
v Poľsku nedefinuje preklad a tlmočenie vo verejných službách ako osobitné 
povolanie, predsa možno takúto špecifikáciu nájsť v iných oficiálnych dokumen-
toch. Jedným z nich je zákon z 13. júna 2003 o poskytovaní ochrany cudzincom 
na území Poľskej republiky (novelizovaný zákonom zo dňa 18. mája 2008). Pro-
ces udeľovania politického azylu a štatútu utečenca stanovuje, že vypočúvanie 
žiadateľov je nutné realizovať v jazyku, ktorému daná osoba rozumie. Všetky or-
gány zaoberajúce sa problematikou žiadostí o azyl a udeľovania štatútu utečen-
ca sú povinné poskytnúť cudzincovi bezplatné služby tlmočníka, ovládajúceho 
žiadateľov jazyk (alebo v prípade, že žiadny prekladateľ / tlmočník ovládajúci 
príslušný jazyk nie je práve k dispozícii, alebo takýto prekladateľ / tlmočník sa 
vôbec na území Poľska nevyskytuje, môže sa využiť aj iný jazyk, ktorému žia-
dateľ rozumie). Nedodržanie predmetnej povinnosti je zároveň porušením Že-
nevského dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951. Ako členský 

105 Ceny neúradných prekladov sa vypočítavajú buď na základe počtu znakov, alebo počtu slov 
zdrojového alebo cieľového textu. Zúčtovacou jednotkou je spravidla časť strany, t. j. počet 
strán je zaokrúhľovaný nahor buď na polovice, alebo desatiny strany. Znamená to, že pri nor-
mostrane s 1800 znakmi s medzerami by bol text s počtom znakov 1980 účtovaný ako 1,1 prí-
padne 1,5 normostrany. Normostrany sa niekedy uvádzajú aj ako 1600 prípadne 1500 znakov. 
Treba poznamenať, že tieto podmienky je vhodné vyjasniť si ešte pred zadaním zákazky, aby sa 
predišlo nepríjemným prekvapeniam. 
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štát Európskej únie je Poľsko povinné tiež dodržiavať minimálne kvalitatívne 
požiadavky pre azylové konanie uplatňované v členských štátoch EÚ v rámci 
spoločného európskeho azylového systému (CEAS). 

3.  VZDELÁVANIE

Hoci mnohé výskumy ukazujú, že tlmočenie v núdzových situáciách čas-
to vykonávajú neprofesionálni tlmočníci (v poľštine niekedy označovaní ako 
„prirodzení tlmočníci“), ktorými sú často zamestnanci inštitúcie asistujúci pri 
komunikácii, práve profesionalizácia je kľúčovým aspektom pri zabezpečova-
ní úrovne jazykových znalostí a znalostí deontologických zásad profesie. Keď-
že koncept komunitného tlmočenia a prekladu je v poľskom kontexte pomerne 
nový a doposiaľ v danej oblasti chýba legislatívna úprava, špecializovať sa na 
takúto, oficiálne neuznanú oblasť je vo všeobecnosti náročné. Jednou z požia-
daviek na výkon profesie úradného prekladateľa a tlmočníka bolo dlhé roky 
štúdium cudzieho jazyka. Aj keď sa predmetné pravidlá medzitým už zmenili, 
mnohí to naďalej považujú za najistejšiu cestu k nadobudnutiu certifikátu úrad-
ného prekladateľa a tlmočníka. Mnohé univerzity v Poľsku otvárajú skôr kla-
sické filologické odbory štúdia cudzích jazykov. V rámci európskeho systému 
bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa mnohé translatologické študijné 
programy otvárajú až na magisterskom stupni. V rámci niektorých väčších štu-
dijných programov (anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka) si štu-
denti často môžu vyberať konkrétnu translatologickú špecializáciu s dôrazom na 
všetky druhy prekladov v danej oblasti. Avšak v prípade tzv. menších jazykov, 
pri ktorých veľkosť skupín neumožňuje deliť ich na viacero špecializácií, je to 
skôr zriedkavé.

V rámci niekoľkých programov štúdia anglického jazyka už bolo komunitné 
tlmočenie zaradené do zoznamu predmetov, hoci väčšinou len ako súčasť širšie-
ho kurzu o rozličných typoch tlmočenia. Ostatné roky však priniesli aj význam-
nejšie zmeny, keď niektoré poľské univerzity zaradili komunitné tlmočenie do 
svojich oficiálnych kurikul štúdia prekladateľstva a tlmočníctva. Ústav apliko-
vanej lingvistiky (Instytut Lingwistyki Stosowanej) na Univerzite Adama Mic-
kiewicza v Poznani v roku 2013 ako prvý zaradil komunitné tlmočenie a preklad 
do zoznamu povinných predmetov. Krátko na to sa pridali aj ďalšie univerzity  
a v roku 2015 sa otvoril podobný predmet aj na Ústave aplikovanej lingvistiky 
na Varšavskej univerzite. Oba spomenuté predmety sú jazykovo neutrálne a tvo-
ria modelový kurz pozostávajúci z 30 hodín výučby, za ktorého absolvovanie 
študent obdrží štyri ECTS kredity. Náplňou predmetov je diskusia o problemati-
ke prekladu a tlmočenia v rôznych kontextoch ako napr. polícia, súdy, zdravotná 
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starostlivosť a pod., ale aj o zásadách výkonu profesie a role prekladateľa a tl-
močníka v rámci komunikačného procesu. Univerzita Adama Mickiewicza v Po-
znani nie je len priekopníkom štúdia komunitného tlmočenia a prekladu v rámci 
pregraduálneho štúdia, ale ako prvá tiež otvorila už v roku 2009 postgraduálne 
štúdium anglického jazyka zamerané výlučne na danú problematiku. V akade-
mickom roku 2019/2020 je už komunitné tlmočenie súčasťou kurikul mnohých 
univerzít, jednotlivé formy výučby sa však výrazne líšia. 

Väčšina kurzov zameraných na komunitné tlmočenie je v Poľsku otváraná 
v rámci postgraduálneho štúdia. Jagelovská univerzita v Krakove napríklad po-
núka Postgraduálne štúdium pre prekladateľov a tlmočníkov – inštitucionálny 
a komunitný preklad a tlmočenie (Studia podyplomowe dla tłumaczy – tłumacze-
nia uwierzytelnione i środowiskowe) v nasledujúcich jazykoch: angličtina, fran-
cúzština, španielčina, nemčina, ruština, taliančina a ukrajinčina. V rámci daného 
programu sa kladie dôraz predovšetkým na psychologické a etické aspekty komu-
nitného tlmočenia, preklad medicínskych textov, tlmočenie v rámci vyšetrovania 
(na polícii, prokuratúre, vo vyšetrovacej väzbe) a tlmočenie v kontexte admini-
stratívneho diskurzu a sociálnych inštitúcií. Univerzita v Gdansku ponúka mož-
nosť študovať komunitné tlmočenie v rámci kurzu Postgraduálne štúdium transla-
tológie, medicínskeho prekladu a tlmočenia (Studia podyplomowe Translatoryka 
– przekład medyczny). Spomenutý program sa otvára len v jazykovom páre poľš-
tina – angličtina. V rámci Postgraduálneho štúdia germánskej a škandinávskej 
translatológie (Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego  
i Języków Skandynawskich) na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani sa otvá-
ra aj kurz komunitného tlmočenia (6 ECTS) pokrývajúci témy ako zásady komu-
nitného tlmočenia, profesionálny etický kódex, tlmočenie v kontexte zdravotnej 
starostlivosti a tlmočenie vo verejných službách ako napr. v rámci utečeneckých 
centier. Cieľom programu Postgraduálne štúdiá špecializovaného prekladateľstva 
a tlmočníctva (Podyplomowe Studia Tłumaczeń Specjalistycznych) na Univerzi-
te v Lodži je, aby jeho absolventi boli schopní poskytovať služby komunitného 
prekladu a tlmočenia, no program neobsahuje žiadny kurz osobitne zameraný na 
danú problematiku. Vroclavská univerzita otvára postgraduálne štúdium na Ús-
tave anglickej filológie (pre jazykový pár poľština – angličtina), zamerané aj na 
oblasť prekladu a tlmočenia v kontexte právneho a medicínskeho diskurzu. 

Oblasť komunitného tlmočenia je aj súčasťou kurikul niektorých magister-
ských študijných programov. Univerzita Marie Curie-Skłodowskej v Lubline 
ponúka kurz komunitného tlmočenia na Fakulte humanitných vied (vzhľadom 
na kapacitné možnosti obmedzený len na jazykový pár poľština – angličtina).  
A Ústav slovanskej filológie na Univerzite Mikuláša Kopernika v Torune zahŕňa 
tématiku komunitného tlmočenia do všeobecného kurzu teórie prekladu a tlmo-
čenia. Za zmienku tiež stojí, že záujem o problematiku komunitného tlmočenia 
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neprejavili len štátne univerzity, ale do svojich kurikul ju zaraďujú aj neštátne 
univerzity. Naskytá sa teda stále viac príležitostí na špecializovanie sa na oblasť 
komunitného tlmočenia. Väčšina relevantných študijných programov je však 
súčasťou postgraduálneho stupňa štúdia a mnohé z nich sa zameriavajú len na 
jeden jazykový pár (poľština – angličtina). 

V oblasti komunitného tlmočenia v Poľsku zatiaľ absentuje profesionalizácia, 
čo je čiastočne spôsobené aj nedostatočným spoločenským uznaním danej pro-
fesie ako takej. Otázka spoločenskej prestíže povolania prekladateľa / tlmočníka 
bola a naďalej ostáva vážnym problémom. Ovládanie translačných zručností sa 
automaticky asociuje so znalosťou cudzieho jazyka na komunikačnej úrovni. 
Klienti si zväčša neuvedomujú intelektuálnu náročnosť tejto práce a dĺžku štú-
dia, ktoré je nutné absolvovať, ak sa chce človek stať „dobrým prekladateľom“ 
a nie len „prekladateľom“. V poľskom kontexte (ale pravdepodobne nie len tu) 
evidujeme paradox, že ľudia sú ochotní zaplatiť vysokú cenu za prácu inštalaté-
ra, ale v prípade prekladateľa majú sklon dohadovať sa o každom jednom zlo-
tom, veď nie každý dokáže opraviť kvapkajúci kohútik, ale cudzí jazyk ovláda 
kdekto, aspoň si to teda o sebe mnohí myslia. 

4.  PROFESNÉ ZDRUŽENIA

Ako krajina s viac ako 38 miliónmi obyvateľov má Poľsko aj veľké množ-
stvo profesných združení prekladateľov a tlmočníkov. Tieto združenia zastrešujú 
širokú paletu druhov a kontextov prekladu a tlmočenia, ako napr. umelecký pre-
klad (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury STL – Poľské združenie umeleckých 
prekladateľov, založené v roku 2010 vo Varšave s cieľom integrovať poľských 
prekladateľov fiction a non-fiction literatúry) alebo audio-vizuálny preklad (Sto-
warzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych, STAW – poľské združenie audiovizu-
álnych prekladateľov a tlmočníkov založené v roku 2007 s cieľom zjednotiť 
odborníkov v oblasti prekladu a tvorby dialógov vo filmovej produkcii, či už 
formou voice-overu, titulkovania, dabingu či audiokomentára). Mnohé z týchto 
združení majú podobné zameranie a vyvíjajú teda aj podobné aktivity, medzi 
ktoré patrí vydávanie rôznych publikácií pre prekladateľov, zostavovanie etic-
kých kódexov, zdieľanie skúseností z praxe, organizovanie seminárov a trénin-
gových kurzov a vytváranie a aktualizovanie databáz odborníkov. 

Niektoré z týchto združení venujú pozornosť aj problematike komunitného 
tlmočenia a prekladu, no samostatná asociácia komunitných prekladateľov a tl-
močníkov doposiaľ absentuje. Zväčša ide o skôr všeobecne orientované združe-
nia zameriavajúce sa čiastočne aj na oblasť verejných služieb. Jedným z nich je 
Asociácia poľských prekladateľov a tlmočníkov v hospodárskom a právnom kon-
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texte (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, TEPIS).  
Združenie TEPIS bolo založené v roku 1990 a v súčasnosti má približne 1000 
členov, väčšinou úradných prekladateľov a tlmočníkov. Toto združenie je záro-
veň členom medzinárodnej prekladateľskej federácie FIT. V roku 2005 publiko-
vala asociácia TEPIS osobitný dokument stanovujúci etické princípy a pravidlá 
pre výkon profesie prekladateľov a tlmočníkov v právnom diskurze, takzvaný 
Kódex úradného tlmočníka (Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem; 
Kierzkowska, 2005). Hoci nemá status oficiálneho dokumentu, rešpektujú ho 
tak začínajúci, ako aj skúsení úradní prekladatelia a tlmočníci, keďže vymedzuje 
zásady ich práce. K predmetnej publikácii sa ešte vrátime neskôr. 

TEPIS a Asociácia poľských prekladateľov a tlmočníkov (Stowarzyszenie 
Tłumaczy Polskich, STP) sú dve najstaršie združenia úradných, ale aj neúrad-
ných prekladateľov a tlmočníkov v Poľsku. Členstvo v združení TEPIS je pod-
mienené len čestným vyhlásením, že kandidát pracuje ako prekladateľ / tlmoč-
ník. Pre nadobudnutie členstva v STP sa vyžaduje predloženie dokladu o tom, 
že uchádzač už vytvoril dostatočný počet prekladov a / alebo má už dostatočný 
počet odtlmočených dní. Vyžaduje sa tiež odporúčanie osôb, ktoré už sú členmi 
asociácie. Prostredníctvom členstva v predmetných združeniach získava prekla-
dateľ / tlmočník prístup k možnostiam odborného tréningu (niekedy vyhradené-
ho len pre členov). Asociácie tiež monitorujú právny stav prekladateľského trhu 
a poskytujú asistenciu pri mediácii prípadných sporov. 

Na poľskom trhu už niekoľko rokov funguje odborová organizácia úradných 
prekladateľov a tlmočníkov. Jej hlavným cieľom je bojovať za primeranú výšku 
odmien za úradné preklady a tlmočenia. Táto otázka je v súčasnosti o to pálči-
vejšia, že zákon o úradných prekladateľoch a tlmočníkoch z roku 2004 stanovuje 
fixnú výšku taríf za preklady pre orgány súdnej moci a štátne inštitúcie, no záro-
veň sa v ňom konštatuje, že ich výška by mala byť každoročne aktualizovaná. Za 
obdobie 15 rokov však k žiadnej aktualizácii nedošlo. To, čo v roku 2005 mohlo 
byť považované za prijateľnú výšku odmien, je v súčasnosti de facto almužnou. 
Predmetný zákon rozdeľuje jazyky do štyroch skupín:
  I. Angličtina, nemčina, francúzština a ruština
 II. Ostatné európske jazyky a latinčina
III. Mimoeurópske jazyky používajúce latinskú abecedu
IV. Mimoeurópske jazyky nepoužívajúce latinskú abecedu, prípadne latinku. 

Holandčina spadá do druhej skupiny. Od roku 2005 bola regulovaná tarifa za 
preklad normostrany z holandčiny do poľštiny 24,77 PLN (približne 5,80 eur); 
z poľštiny do holandčiny 35,38 PLN (približne 8,30 eur) a odmena za hodinu tl-
močenia činila 45,99 PLN (približne 10,70 eur) v hrubom. V polovici októbra 
2019 vydal minister spravodlivosti nariadenie upravujúce výšku odmien za úradné 
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preklady a tlmočenia od 1. novembra. Od tohto dátumu je tarifa z holandčiny do 
poľštiny 37,16 PLN (približne 8,70 eur), z poľštiny do holandčiny 53,07 PLN (pri-
bližne 12,43 eur a za hodinu tlmočenia 68,99 PLN (približne 16,16 eur) v hrubom. 

V porovnaní s pôvodnými tarifami ide o značný nárast, no ani súčasná výška 
odmien neodráža reálnu hodnotu práce prekladateľa či tlmočníka a neprispieva 
k zlepšeniu spoločenského statusu danej profesie. Odborová organizácia úrad-
ných prekladateľov a tlmočníkov preto naďalej vedie rokovania s Ministerstvom 
spravodlivosti, aby došlo k zreálneniu odmien za preklady pre orgány súdnej 
moci a verejné inštitúcie. Zároveň je snahou odborového združenia zaviesť ofi-
ciálnu reguláciu výplatných termínov (stáva sa totiž, že úradný prekladateľ dosta-
ne napríklad vyplatenú odmenu za prácu pre súd až o niekoľko rokov, bez akých-
koľvek kompenzácií). Cieľom aktivít odborov je tiež vytvoriť štandardy upravu-
júce výkon práce a aj vyriešiť otázku kompenzácie času stráveného cestovaním, 
ak si súdny orgán vyžiada služby tlmočníka žijúceho v inom meste. Napríklad 
ak zavolajú tlmočníka z Vroclavi tlmočiť na súd v Białystoku. Vzdialenosť me-
dzi spomenutými mestami je približne 600 km a cesta autom trvá zhruba sedem 
hodín. Podobný čas zaberie aj cesta vlakom. Ak tlmočníka zavolajú na utorok  
o 9:00, je nútený odcestovať z Vroclavi už v pondelok a stráviť noc v Białystoku 
a vráti sa najskôr v utorok v noci. Tlmočník tak strávi dva dni cestovaním. Ak 
pri tom samotné vypočúvanie trvá jednu hodinu, má tlmočník podľa súčasnej 
legislatívy právo účtovať súdu odmenu za hodinu výkonu práce. Inými slovami, 
za dva precestované dni (bez možnosti realizácie iných zákaziek) si tlmočník 
zarobí len 16,16 eur. V prípade, že sa predvolaná osoba na súd vôbec nedostaví, 
má tlmočník nárok na odmenu za polhodinovú prácu. Za daných okolností by 
tlmočník za dva precestované dni zinkasoval 8,08 eur. Odborová organizácia 
úradných prekladateľov a tlmočníkov sa usiluje zlepšiť tieto podmienky a záro-
veň monitoruje disciplinárne konania vedené voči prekladateľom a tlmočníkom, 
ktorí sú jej členmi. Členstvo v odborovej organizácii je dobrovoľné a samotná 
organizácia si doposiaľ nezískala primeranú prestíž na celonárodnej úrovni. 

Konferenční a simultánni tlmočníci106 môžu požiadať o členstvo v Poľskej 
asociácii konferenčných tlmočníkov (PSTK alebo často aj PESTKA), založenej 
v roku 2017. Existencia danej asociácie je dôležitá okrem iného aj preto, že  
v Poľsku absentujú národné štandardy výkonu práce konferenčných tlmočníkov, 
ako napríklad či má byť zúčtovacou jednotkou za tlmočenie štvorhodinový blok 

106 Toto rozdelenie neuplatňuje len táto asociácia, ale je vo všeobecnosti uznávané odbornou ve-
rejnosťou v Poľsku, keďže nie každý konferenčný tlmočník pracuje v kabíne, na danú oblasť 
sa špecializuje aj mnoho konzekutívnych tlmočníkov a naopak, nie každý simultánni tlmočník 
tlmočí v konferenčnom móde. 
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alebo každá začatá hodina, alebo či by tlmočenie malo byť realizované jedným 
alebo viacerými tlmočníkmi. PESTKA sa podujala na nevďačnú úlohu edukácie 
vlastných členov o náplni a náročnosti tlmočníckej práce a o význame garancie 
kvalitného výkonu práce. 

V Poľsku tiež fungujú viaceré miestne asociácie, združujúce napríklad pre-
kladateľov a tlmočníkov technických textov z daného regiónu. Niektoré z ta-
kýchto asociácií už rozšírili svoju činnosť aj mimo pôvodnej oblasti pôsobnosti 
ako napr. Baltská prekladateľská asociácia (Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, 
BST), združujúca prekladateľov z regiónu severného Poľska, ale spolupracujúca 
aj s ich kolegami z iných častí krajiny. 

5.  ETICKÝ KÓDEX ÚRADNÉHO PREKLADATEĽA A TLMOČNÍKA  
(KODEKS ZAWODOWY TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO)

Prvý etický kódex prekladateľov a tlmočníkov v Poľsku bol zostavený v roku 
1991 a mal názov Kodeks tłumacza sądowego (kódex súdneho prekladateľa  
a tlmočníka). Ako už názov napovedá, zameriaval sa výlučne na oblasť prekla-
du a tlmočenia v kontexte právneho diskurzu. Prvý etický kódex pre úradných 
prekladateľov a tlmočníkov bol vydaný v roku 2005, a neskôr viackrát aktu-
alizovaný. Jeho ostatná aktualizácia prebehla v roku 2018 a pri jej príprave sa 
zohľadňovali viaceré medzinárodne uznávané princípy ako napr. odporúčania 
Unesco o právnej ochrane prekladateľov a prekladov a nástrojoch zlepšenia 
statusu prekladateľov v praxi, ďalej profesionálny etický kódex Medzinárodnej 
asociácie konferenčných tlmočníkov (AIIC), etický kódex Európskeho združe-
nia súdnych prekladateľov a tlmočníkov (EULITA) a iné. Zohľadňuje sa v ňom 
tiež poľská legislatíva upravujúca prácu úradných prekladateľov a tlmočníkov  
a zároveň praktické skúsenosti jednak samotných prekladateľov a tlmočníkov, 
ale aj orgánov verejnej správy a verejných inštitúcií. 

Kódex pozostáva z dvoch častí, prvá je zameraná na oblasť profesionálnej 
etiky, druhá časť sa zaoberá praxou výkonu povolania úradného prekladateľa 
a tlmočníka v Poľsku.107 Daný text kombinuje etické princípy s formálnymi pra-

107 Považujeme za potrebné poznamenať, že napríklad neexistujú žiadne zákonné pravidlá upra-
vujúce formálnu stránku vyhotovených dokumentov ani formu certifikácie prekladov. Každý 
prekladateľ má individuálny štýl formátovania preložených dokumentov (použitý font, veľkosť 
písma a pod.), vlastné označovanie ukončenia odseku a vlastnú verziu certifikácie konformity 
s obsahom zdrojového dokumentu. Navyše, poľský systém, narozdiel napr. od toho slovenského 
alebo holandského nevyžaduje, aby bola k prekladu pripojená fotokópia zdrojového textu. Preto 
klient musí dodať príslušnej inštitúcii dva osobitné dokumenty, originál a certifikovaný preklad. 
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vidlami. Hoci sa tento dokument nevenuje primárne oblasti komunitného prekla-
du a tlmočenia, je ho určite potrebné brať do úvahy, keďže práve úradní prekla-
datelia a tlmočníci realizujú väčšinu zákaziek v rámci sektoru verejných služieb. 

Paragraf 5 etického kódexu sa zaoberá problematikou nestrannosti preklada-
teľa a tlmočníka. Ustanovuje, že pridelená úloha má byť realizovaná nestranne, 
bez vyjadrovania názoru prekladateľa či tlmočníka a bez ohľadu na oprávnenosť 
návrhov klienta alebo ktorejkoľvek inej strany. Prekladateľ / tlmočník je povinný 
informovať príslušnú inštitúciu o akomkoľvek príbuzenskom či inom blízkom 
vzťahu s klientom. Zároveň nie je dovolené, aby prekladateľ / tlmočník v rámci 
výkonu práce hájil svoje osobné záujmy. 108 

Paragraf 6 je venovaný otázke dôvernosti. Prekladateľ či tlmočník je povinný 
zachovávať mlčanlivosť v súvislosti so všetkými skutočnosťami a informáciami, 
o ktorých by sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej práce, vrátane obsahu 
komunikácie, korešpondencie, osobných a iných údajov. Oba vyššie uvedené 
paragrafy sa vzťahujú aj na oblasť verejných služieb a zhodujú sa s obsahom 
mnohých ďalších etických kódexov pre oblasť prekladu a tlmočenia. 

Väčšina z ostatných ustanovení sa (priamo) nevzťahuje na tlmočenie vo ve-
rejných službách, o niektorých by sa dokonca dalo povedať, že sú v rozpore so 
všeobecnými etickými zásadami, ako napr. paragrafy 72 a 73. V rámci paragrafu 
72 sa rieši otázka priestorového usporiadania počas tlmočníckeho aktu. Podľa 
predmetného paragrafu by sa mal úradný tlmočník nachádzať v blízkosti klien-
ta, aby sa zabezpečil adekvátny akustický a vizuálny kontakt s danou osobou. 
Toto pravidlo je však v zjavnom rozpore so zásadou o triadickom usporiadaní, 
v rámci ktorého tlmočník, klient a zástupca inštitúcie zaujmú miesto, každý na 
jednom vrchole pomyselného trojuholníka. Tým by sa malo zaistiť neutrálne 
a nestranné priestorové rozmiestnenie, pričom tlmočník je rovnako vzdialený od 
oboch zvyšných komunikačných strán (klienta aj zástupcu inštitúcie). Paragraf 
73 sa zaoberá prípadnou komunikáciou s klientom pred začatím samotného tl-
močníckeho aktu. Stanovuje sa v ňom:

„Pred začiatkom výkonu svojej práce by sa úradný prekladateľ / tlmočník mal ubez-
pečiť, že rozumie cudzincovi, ktorého vyhlásenie sa chystá prekladať / tlmočiť a že 
cudzinec zároveň rozumie jemu. (Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego, s. 16, 
vlastný preklad)

108 Chceli by sme ešte raz zdôrazniť, že etický kódex profesionálneho komunitného tlmočníka je 
súhrnom odporúčaní pre správny výkon praxe, nie právne záveznou normou. Hoci certifikova-
nie dokumentov, ktoré chce prekladateľ využiť na vlastné účely, je v rozpore s odporúčaniami 
etického kódexu, poľská legislatíva to jednoznačne nezakazuje. 
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Cieľom predmetného ustanovenia je zabezpečiť vzájomné porozumenie me-
dzi tlmočníkom a klientom, predovšetkým ak klient hovorí dialektom alebo trpí 
rečovou chybou. Niektoré kódexy takýto postup považujú za porušenie princípu 
nestrannosti, keďže prekladateľ / tlmočník nadväzuje kontakt s klientom už pred 
začiatkom samotného výkonu jeho práce. 

Práve paragrafy venované oblasti tlmočenia sa zdajú byť najproblematic-
kejšie. Hoci tlmočenie ako také je považované za komplexnejšiu aktivitu ako 
preklad, predmetná kapitola je oveľa kratšia ako časť venovaná prekladu. (13 
verzus 46 paragrafov). Zároveň v nej chýbajú informácie o mnohých kľúčo-
vých aspektoch tlmočenia ako napr. o problematike reči tela (vrátane kultúrne 
podmienenej), práce s emóciami, tónom hlasu či komunikačným zámerom. Pre 
detailnejšiu analýzu pozri Moczulski (2018, predovšetkým s. 37-39, na ktorých 
sa venuje oblasti tlmočenia). 

6.  ZÁVER

Tlmočenie a preklad vo verejných službách je v Poľsku naďalej profesiou 
tápajúcou v hmlách neistoty, no vývoj za ostatné roky nám dáva nádej, že situ-
ácia sa pomaly začne krištalizovať a vytvoria sa jasné a transparentné pravidlá. 
Hoci legislatívne úpravy v tejto oblasti nedržia krok s potrebami trhu, inštitú-
cie vyššieho vzdelávania už zohľadnili rastúci dopyt po službách komunitných 
prekladateľov a tlmočníkov pri tvorbe svojich kurikul a v súčasnosti ponúkajú 
stále viac predmetov a študijných programov, ktorých cieľom je pripraviť absol-
ventov na výkon danej profesie. Aj v najnovšom výskume sa venuje čoraz viac 
pozornosti nie len problematike komunitného prekladu a tlmočenia ako také-
ho, ale aj otázke pozície komunitných prekladateľov a tlmočníkov na poľskom 
trhu. Analyzujú sa rozličné aspekty ako napr. rozdiel medzi prácou pre súkromný 
a verejný sektor (Krajewska 2018), zmeny na štylistickej rovine v procese tlmo-
čenia vo verejných službách (Kruk-Junger 2015), dopyt po službách komunit-
ného tlmočníka a prekladateľa a jeho rola v rámci azylového konania (Ndiaye 
2014) a rola komunitného tlmočníka ako kultúrneho mediátora (Nawacka 2015). 
Ostáva preto veriť, že inštitúcie Európskej únie, nadriadené inštitúciám jednotli-
vých štátov, čoskoro podniknú kroky smerom k štandardizácii profesií preklada-
teľa a tlmočníka vo všetkých relevantných kontextoch, čo by umožnilo vytvore-
nie jednotného systému, zrozumiteľného pre všetkých občanov členských štátov 
Európskej únie, bez ohľadu na to, v ktorej krajine by o preklad alebo tlmočenie 
požiadali. Zároveň je však potrebné vymedziť hranice jednotlivých druhov pre-
kladu a tlmočenia a rozsah kompetencií a povinností prekladateľov a tlmočníkov 
(či už úradných alebo komunitných). 
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7.  
PREKLAD A TLMOČENIE  

VO VEREJNÝCH SLUŽBÁCH NA SLOVENSKU

Marketa Štefková
Univerzita Komenského v Bratislave

1.  ÚVOD

Preklad a tlmočenie vo verejných službách – PTVS (public service translation 
and interpreting – PSIT) je kľúčovou službou zabezpečujúcou prístup k informá-
ciám a komunikáciu s verejnými a štátnymi inštitúciami či samosprávou ako aj 
komunikáciu v oblastiach práva a spravodlivosti, sociálnej a zdravotnej starost-
livosti a vzdelávania. Právo na využívanie tejto služby ako aj rozsah a spôsob jej 
poskytovania sú určované jazykovou politikou daného štátu v oblasti prekladu 
a tlmočenia, ale zároveň rôznymi európskymi či medzinárodnými reguláciami 
a dohovormi. V tejto súvislosti si dovolíme poukázať na Koskinenovej defino-
vanie prekladu a tlmočenia ako nástrojov spravovania viacjazyčnej spoločnosti. 

„Základnou funkciou verejných inštitúcií ako riadiaceho a organizačného sys-
tému je spravovať spoločnosť, pričom tie v rámci viacjazyčného prostredia na 
zabezpečenie predmetnej funkcie môžu využívať a často aj využívajú preklad 
a tlmočenie. V takomto prípade vlastne spravujú spoločnosť prostredníctvom 
prekladu a tlmočenia.“ (2014: 479)

Problematika garancie takýchto jazykových práv je predmetom interdiscipli-
nárneho výskumu, v rámci ktorého sa prelínajú viaceré vedné odbory. Výskum 
pokrýva rôzne oblasti, od mapovania jazykových práv občanov vo verejnom 
sektore, rozsahu, metód a kvality poskytovaných prekladateľsko-tlmočníckych 
služieb v rámci jednotlivých odvetví verejného sektora, cez analýzu špecifických 
prekladateľsko-tlmočníckych aktivít so zameraním na problematiku asymetrie 
moci, osobnosti prekladateľa či tlmočníka, kompetencií a možností celoživotné-
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ho vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov, či aplikácie dostupných jazykových 
technológií, až po závažné etické aspekty takejto komunikácie. 

Vedecký výskum v tejto oblasti dopĺňajú iniciatívy medzinárodných, regio-
nálnych a miestnych organizácií mapujúcich problematiku PTVS, predovšetkým 
v súvislosti so žiadateľmi o azyl, utečencami a imigrantmi, otázkami inklúzie 
a integrácie a poskytovaním sociálnych služieb. Spomenuté organizácie dispo-
nujú praktickými skúsenosťami a údajmi z terénneho výskumu a kladú dôraz 
na závažné problémy v oblasti rozsahu poskytovania, kvality a profesionality 
tlmočníckych služieb v danom sektore. Mnohé z týchto organizácií sa usilujú 
o vyriešenie najpálčivejších problémov, publikujú početné analýzy zamerané na 
najproblematickejšie otázky a aktívne sa angažujú vo vzdelávaní ad hoc tlmoč-
níkov. 

V tejto kapitole o preklade a tlmočení vo verejných službách na Slovensku sa 
zaoberáme spoločenským a politickým vymedzením profesie tlmočníka a pre-
kladateľa vo verejnom sektore, ďalej cieľovými skupinami, legislatívnym kon-
textom profesie a doménami a sektormi, v rámci ktorých sa poskytujú tlmočnícke 
a prekladateľské služby vo verejných službách. Pozornosť ďalej upriamujeme na 
možnosti vzdelávania, profesionalizácie a na aktivity rôznych inštitúcií v rám-
ci daného sektora. V krátkosti si priblížime aj aktuálny stav výskumu v oblasti 
PTVS na Slovensku a zosumarizujeme jednotlivé projekty a iniciatívy štátnych 
inštitúcií, univerzít a mimovládnych inštitúcií na skvalitnenie služieb v danej 
oblasti. Nakoniec na základe analýzy silných a slabých stránok poskytovania 
prekladateľsko-tlmočníckych služieb vo verejnom sektore na Slovensku načrt-
neme víziu potrebných krokov na ceste k profesionalizácii a inštitucionalizácii 
PTVS na Slovensku, prostredníctvom ktorých by bolo možné garantovať práva 
každého cudzinca či príslušníka jazykovej menšiny a zabezpečiť mu šancu na 
integráciu a plnohodnotnú participáciu na fungovaní spoločnosti. 

Tlmočenie a preklad vo verejných službách v právnom kontexte má na Slo-
vensku dlhú tradíciu, či už počas existencie samostatnej Slovenskej republiky, 
alebo z obdobia, keď bolo toto územie súčasťou väčších štátnych celkov. Mno-
honárodný charakter zriadenia Rakúsko-uhorskej monarchie, ktorej súčasťou 
bolo územie Slovenska až do konca Prvej svetovej vojny, si vyžadoval od štát-
nych inštitúcií využívanie tlmočníkov pri komunikácii s bežným obyvateľstvom 
neovládajúcim oficiálny štátny jazyk – maďarčinu. 

Postavenie, vzdelanie a profesionálny prístup týchto prekladateľov a tlmoč-
níkov sa výrazne odlišovali od dnešného stavu, príčinou bolo aj postavenie slo-
venčiny ako neoficiálneho jazyka. Touto úvodnou poznámkou sme však chceli 
poukázať na skutočnosť, že už vtedy bolo postavenie tlmočníkov a prekladateľov 
vo verejnom sektore značne závislé od jazykovej politiky štátu a od postavenia 
komunikačných resp. menšinových jazykov. Jazyková politika má dodnes veľký 
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vplyv na poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb vo verejnom 
sektore na Slovensku. V tejto súvislosti nadväzujeme na koncept translačnej po-
litiky, ako ho načrtla Meylaerts (2011): 

 „Prostredníctvom translačnej politiky štát reguluje prístupnosť alebo neprístup-
nosť verejného života či služieb. Funkciou translačnej politiky je podporovanie 
resp. potláčanie práv osôb na komunikáciu s verejnými inštitúciami. Ide o integ-
rálnu súčasť jazykovej politiky štátu, prostredníctvom ktorej sa riadi využívanie 
jazykov vo verejnom sektore.“ Meylaerts (2011:165). 

Hoci v kontexte verejných služieb na Slovensku je translačná politika nezná-
mym pojmom, jednotlivé kroky, rozhodnutia a pravidlá týkajúce sa poskytova-
nia tlmočnícko-prekladateľských služieb majú priamy dopad na rozsah a kvali-
tu týchto služieb a nepriamo ovplyvňujú aj vyššie spomenutý proces integrácie 
cudzojazyčného obyvateľstva do spoločnosti. V tejto súvislosti považujeme 
systematickú a integrovanú translačnú politiku vo verejnom sektore za dôleži-
tý nástroj dlhodobo udržateľného riešenia čiastkového problému komunikácie 
s osobami neovládajúcimi slovenský jazyk v rámci rôznych kontextov. Význam 
predmetného problému sa zvyšuje v dôsledku aktuálnych migračných vĺn a ot-
vorenia pracovného trhu pre pracovníkov zo zahraničia. 

2.  CIEĽOVÉ SKUPINY

V súčasnosti ovplyvňuje myslenie o komunitnom tlmočení resp. tlmočení vo 
verejných službách na Slovensku mýtus, že ide výlučne o tlmočenie pre migran-
tov. Toto jednostranné vnímanie danej profesie vedie k argumentom o nepotreb-
nosti vytvárania špeciálnych možností tréningu či vzdelávania, veď migrácia ne-
predstavuje na Slovensku výraznejší problém. Podľa informácií dostupných na 
stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu109 tvoria momentálne cudzinci 
2,2 % celkovej populácie Slovenska a ich počet pomaly, no kontinuálne rastie, 
konkrétne ide o nárast o 16 % (z uvedených 2,2 %). Práve preto sme sa pokúsili 
jasne vymedziť cieľové skupiny tlmočenia vo verejných službách na Slovensku 
a vyčlenili sme tri základné skupiny: historické / politické menšiny, pracovníci 
zo zahraničia / expatrianti a žiadatelia o azyl. Rozdiely v ich postavení v rámci 
spoločnosti a tiež vo vzťahu medzi danými skupinami a štátnymi orgánmi sú  
 

109 https://iom.sk/en/migration/migration-in-slovakia.html
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značné. Vychádzajúc z vplyvu jazykovej politiky na vyššie spomenutú translač-
nú politiku si stručne priblížime vývin práv na poskytovanie jazykových služieb 
pre cudzojazyčné obyvateľstvo na Slovensku. 

Vzhľadom na svoju geografickú polohu a historický vývoj bolo Slovensko 
od dávna mnohojazyčným územím. Používanie jazyka na území SR upravuje 
Zákon o štátnom jazyku Slovenskej republiky.110 Medzinárodný právny rámec 
pre používanie menšinových jazykov vytvára Európska charta regionálnych ale-
bo menšinových jazykov a Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín. 

Predmetný zákon je základným štandardom upravujúcim používanie jazykov 
na území Slovenskej republiky a vymedzuje využívanie štátneho jazyka ako aj 
pravidlá pre používanie jazykov národnostných menšín. Zákon o používaní ja-
zykov národnostných menšín upravuje používanie jazykov občanmi Slovenskej 
republiky patriacich k národnostným menšinám v rámci oficiálneho styku, ako 
aj označenia a informácie poskytované v menšinových jazykoch. Stanovuje tiež 
pravidlá pre používanie menšinových jazykov v komunikácii s úradmi a  v iných 
kontextoch v rámci obcí, kde podiel obyvateľov prislúchajúcich k danej národ-
nostnej menšine dosiahne 20 %. Predmetný zákon uznáva deväť jazykov národ-
nostných menšín: bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, 
rómsky, rusínsky a ukrajinský.111

Vzhľadom na skutočnosť, že príslušníci spomenutých národnostných menšín 
majú zákonom garantované právo na šírenie a prijímanie informácií ako aj na 
vzdelávavanie sa a komunikovanie s úradmi vo svojom rodnom jazyku, sú štát-
ne inštitúcie povinné poskytovať týmto občanom prekladateľské a tlmočnícke 
služby. 

Slovenská republika si plní svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodne plat-
ných dokumentov, akými sú Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín 
a Európska charta regionálnych a menšinových jazykov, a preto nedávno uve-
rejnilo preklady relevantnej legislatívy do ukrajinského, rusínskeho, nemeckého 
a rómskeho jazyka.112

V správe splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny o stave používania 
jazykov národnostných menšín z roku 2014 sa konštatuje, že vo využívaní jed-
notlivých jazykov v komunikácii so štátnymi orgánmi existujú značné rozdiely. 
Správa napríklad uvádza, že zatiaľ čo občania v obciach s maďarskou národ- 
 

110 Zákon č. 270/1995 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/270/19971004.
html

111 https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//pouzivanie-jazykov-narodnostnych-mensin/
112 Plné znenie preložených zákonov je možné nájsť na stránke www.slov-lex.sk
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nostnou menšinou podávajú až 56 % oficiálnych žiadostí v menšinovom jazyku, 
v obciach s inými národnostnými menšinami je počet takýchto podaní výrazne 
nižší, alebo sa nevyskytujú vôbec. (Štefková, Bossaert: 2018)113

Podobné nezrovnalosti vo využívaní jazykov národnostných menšín vyplý-
vajú tiež z výsledkov výskumu v rámci vedeckého projektu TRANSIUS – od 
konvencií k normám v právnom diskurze (2014-2017). Súčasťou tohto výskumu 
bola aj hĺbková, prakticky orientovaná analýza prekladu a tlmočenia vo verej-
ných službách zameraná okrem iného aj na rozsah prekladateľských a tlmočníc-
kych zadaní podľa jednotlivých jazykov, počet prekladateľov na jednotlivé jazy-
ky, využívanie prekladateľských postupov a tlmočníckych stratégií, CAT-nástro-
jov, možnosti celoživotného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov a stupeň 
štandardizácie a konvencionalizácie procesu prekladu a tlmočenia.114

Ukázalo sa, že počet tlmočníckych úkonov v kombinácii s maďarským ja-
zykom je v rámci právneho diskurzu a verejných inštitúcií mnohonásobne vyšší 
ako počet tlmočení do ostatných jazykov vrátane angličtiny. Situácia v súvislosti 
s českým jazykom je čo do počtu oficiálnych prekladateľských a tlmočníckych 
zadaní výrazne odlišná. Dôvodom je skutočnosť, že sa nevyžaduje preklad ofi-
ciálnych dokumentov z českého do slovenského jazyka. 

Najvýznamnejšou cieľovou skupinou prekladu a tlmočenia vo verejných in-
štitúciách boli po Druhej svetovej vojne príslušníci vietnamskej a čínskej komu-
nity, ktorí sa na Slovensku usadili počas éry socializmu, no v súčasnosti sú už 
väčšinou integrovaní do spoločnosti. Skutočnosť, že poskytovanie prekladateľ-
sko-tlmočníckych služieb pre tieto komunity bolo a je značne poddimenzované 
dokresľuje aj fakt, že pre predmetné jazyky je na Ministerstve spravodlivosti 
registrovaných len päť certifikovaných úradných tlmočníkov. 

Od vstupu Slovenska do EÚ exponenciálne vzrástol počet pracovných mig-
rantov z ostatných členských štátov. Mohutný rozvoj automobilového priemyslu 
viedol k intenzívnemu prílivu pracovných migrantov spoza hraníc EÚ, predo-
všetkým z Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Ruska, Srbska, dokonca aj z Južnej 
Kórey, ktorých je tiež potrebné integrovať do spoločnosti. 

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre Migráciu vzrástol počet cudzin-
cov s legálnym pobytom na území Slovenska od roku 2004 viac ako šesťnásobne. 
Táto tendencia sa však nie celkom odráža v počte kvalifikovaných prekladateľov  
 

113 Text správy, ktorá obsahuje výsledky prieskumu stavu používania jazykov národnostných men-
šín na úrovni orgánov miestnej samosprávy nájdete tu: https://www.narodnostnemensiny.gov.
sk//spravy-a-koncepcne-materialy/

114 Číslo projektu: APVV-0226-12, https://fphil.uniba.sk/Transius
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a tlmočníkov. Je potrebné zdôrazniť, že právo komunikovať v rodnom jazyku sa 
vzťahuje na príslušníkov týchto komunít len v prípadoch komunikácie v rámci 
trestného konania a v prípade utečencov v rámci azylového konania. 

3.  VZDELÁVANIE PREKLADATEĽOV A TLMOČNÍKOV NA SLOVENSKU

Slovensko má dlhú tradíciu vo vzdelávaní tlmočníkov a prekladateľov. 
V rámci krajiny s 5,4 miliónmi obyvateľov máme štyri univerzity ponúkajúce 
formalizované tlmočnícke vzdelanie.115 Spomenuté študijné programy dávajú 
možnosť štúdia širokého spektra jazykov v kombinácii so slovenčinou. Osnovy 
majú tradičnú štruktúru a zameriavajú sa v rovnakom pomere na osvojovanie si 
tlmočníckych i prekladateľských zručností, predpisujúc širokú škálu predmetov 
od umeleckého a odborného prekladu, až po konzekutívne a simultánne tlmoče-
nie. Komunitné tlmočenie doposiaľ na Slovensku neprešlo rovnakým vývojom 
ako konferenčné tlmočenie s akreditovaným univerzitným vzdelávaním, vedec-
kým výskumom a profesijnými organizáciami, ktoré zadefinovali pravidlá riad-
neho výkonu danej profesie ako aj kvalitatívne štandardy a etické princípy. 

V oblasti tlmočenia a prekladu vo verejných službách dostávajú študenti len 
minimálny tréning, hoci z terénneho výskumu vyplýva, že počet zadaní v ob-
lasti konferenčného tlmočenia za ostatných 10 rokov značne poklesol. (Djov-
čoš a Šveda 2017: 147) Jedným z dôvodov absentujúcej zložky komunitného 
tlmočenia v osnovách je pomerne obmedzená možnosť špecializácie v rámci 
vzdelávania vzhľadom na povinné prepojenie prekladateľského a tlmočníckeho 
vzdelávania a široká škála vyžadovaných zručností a kompetencií. Ďalším dôvo-
dom je, že vzdelávacie inštitúcie, vzhľadom na komplikovanosť akreditačného 
systému, nemajú dostatočný priestor na adekvátne flexibilné prispôsobovanie sa 
spoločenskému vývoju. 

To vytvára priepasť medzi vzdelávaním a praxou v oblasti PTVS. Vychádza-
júc z publikácie Švedu a Poláčka (2017) si dovolíme upozorniť na potenciálny 
negatívny scenár presýtenia trhu prekladateľmi a tlmočníkmi s univerzitným 
vzdelaním, bez relevantných kompetencií a jazykových kombinácií. Strate pre-
stíže predmetného štúdia či poklesu kvality jeho absolventov je možné aspoň  
čiastočne zabrániť špecializáciou alebo transformáciou existujúcich študijných 
programov. To môže tiež prispieť k väčšej miere vyprofilovanosti absolventov. 

115 Štyri univerzity ponúkajú kompletné prekladateľsko-tlmočnícke programy na bakalárskom aj 
magisterskom stupni a dve čiastkové vzdelávanie zahrnuté v osnovách iných programov. Pre 
viac info pozri Šveda, Poláček, 2017.
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Príprava budúcich expertov na poli tlmočenia a prekladu vo verejných inštitú-
ciách môže nie len zvýšiť ich šance na presadenie sa na trhu, no zároveň prispieť 
aj k zvýšeniu kvality prekladateľsko-tlmočníckych výstupov vo všeobecnosti 
a posilniť atraktivitu a prestíž danej profesie. (Šveda a Poláček 2017: 325)

4.  LEGISLATÍVNE VYMEDZENIE PROFESIE ÚRADNÉHO PREKLADATEĽA 
A TLMOČNÍKA NA SLOVENSKU

V tejto časti sa venujeme poskytovaniu jazykových služieb v kontexte verej-
ných služieb na Slovensku prostredníctvom vymedzenia legislatívneho rámca 
pre preklad a tlmočenie pre potreby orgánov verejnej a štátnej správy a samo-
správy. Koncept prekladu a tlmočenia v štátnych inštitúciách / vo verejných služ-
bách je na Slovensku relatívne neznámy. Nemáme k dispozícii jednotný termín 
pre poskytovanie prekladateľsko-tlmočníckych služieb vo verejných službách. 
Bežne sa však používa pojem úradný prekladateľ / tlmočník. 

Činnosť úradných prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku upravuje zákon 
č. 308/2007 Z. z. novelizovaný zákonom č. 64/2018, ďalej vyhláška č. 490/2004 
Z. z. upravujúca vykonávanie zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška 491/2004 
Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov. 

Súčasná legislatíva poveruje kompetenciou registrácie a administrácie úrad-
ných prekladateľov a tlmočníkov Ministerstvo spravodlivosti SR. V rámci praxe 
poskytovania prekladateľských a tlmočníckych služieb štátnymi inštitúciami sú 
využívaní výlučne prekladatelia a tlmočníci registrovaní v zozname Ministerstva 
spravodlivosti. Registrovaní prekladatelia a tlmočníci vykonávajú prekladateľ-
ské a tlmočnícke služby v slovenskom kontexte prevažne pre orgány polície, 
prokuratúry a súdnej moci. Pokrývajú teda len časť zo zadaní v rámci verejného 
sektora. Títo prekladatelia a tlmočníci sú zaregistrovaní po absolvovaní skúšok 
organizovaných tzv. tlmočníckymi ústavmi spadajúcimi pod Filozofickú fakultu 
Univerzity Komenského, Univerzity Konštatína Filozofa v Nitre a  Prešovskej 
univerzity a zriadenými ministerstvom spravodlivosti. 

Hlavnými požiadavkami na kandidátov na výkon profesie úradného pre-
kladateľa a tlmočníka je plná právna spôsobilosť, integrita, vzdelanie v odbore 
relevantnom pre požadovanú špecializáciu, špecializované vzdelávanie (odbor-
né minimum) zamerané na výkon profesie prekladateľa alebo tlmočníka, mini-
málne päťročná prax v oblasti tlmočenia alebo prekladu a absolvovanie skúšky 
organizovanej tlmočníckymi ústavmi troch univerzít pod gesciou Ministerstva 
spravodlivosti. 
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Minimálne požiadavky na vzdelanie a iné osobné kritériá pre tlmočníkov 
a prekladateľov, spôsob certifikácie, sankcie v prípade porušenia stanove-
ných povinností ako aj úroveň kompenzácií upravuje vyššie spomenutý zákon  
č. 382/2004 Z. z. a vyhláška č. 490/2004 Z. z. 

Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa v rozsahu minimálne 30 hodín 
štúdia zahŕňa základy legislatívy upravujúcej výkon činnosti tlmočníka a pre-
kladateľa, metodológiu, vedenie denníka tlmočníckych a prekladateľských úko-
nov, ako aj formu a obsah prekladateľského alebo tlmočníckeho úkonu. Osnovy 
kurzov odborného minima schvaľuje ministerstvo. Kurz je ukončený písomnou 
a ústnou skúškou. Toto štúdium je realizované v slovenčine a neobsahuje prak-
tické prekladateľské alebo tlmočnícke semináre. Certifikácia spočíva na odbor-
nej skúške kandidáta, ktorý musí preukázať schopnosť profesionálnej úrovne 
komunikácie v oboch jazykoch predmetnej kombinácie, schopnosť vykonávať 
konzekutívne tlmočenie z jazyka A do jazyka B a opačne a absolvovať písomný 
test pozostávajúci z desiatich otázok zameraných na znalosť všeobecne záväz-
ných predpisov upravujúcich výkon tlmočníckej profesie.116

Od kandidátov na úradné tlmočenie sa nevyžaduje, aby absolvovali tlmoč-
nícky tréning. Z našej skúsenosti skúšajúcej vyplýva, že mnohí z nich pristupujú 
ku skúške s nulovými znalosťami techniky tlmočenia či notácie a netušia, čo ich 
čaká v praxi. Kvalifikácia, založená na spomenutých limitovaných kurzoch od-
borného minima, nemôže kandidátov pripraviť na reálne problémy, s ktorými sa 
stretnú v praxi. Proces certifikácie je zameraný len na jazykové znalosti a schop-
nosť konzekutívneho tlmočenia, no úradní tlmočníci sú konfrontovaní so širokou 
škálou zadaní od jednotlivých štátnych orgánov a majú dočinenia s rozličnými 
aspektami PTVS. Patrí sem napríklad potreba kombinovania rôznych tlmočníc-
kych techník a etické aspekty roly tlmočníka, s ktorými sa stretnú po prvýkrát až 
pri plnení reálnych zadaní. Ide tu teda o proces učenia spôsobom pokus a omyl. 
Hoci súčasná legislatíva ukladá tlmočníkovi povinnosť celoživotného vzdelá-
vania a zvyšovania kvalifikácie na úroveň aktuálne vyžadovanú Ministerstvom 
spravodlivosti, no ministerstvo nevytýčilo žiadne usmernenia pre plnenie tejto 
povinnosti a implementácia predmetnej požiadavky nie je monitorovaná. 

V súčasnosti obsahuje zoznam prekladateľov a tlmočníkov podľa údajov zo 
stránky Ministerstva spravodlivosti117 približne 265 tlmočníkov a 965 prekla-
dateľov. Prvý zákon upravujúci poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych 
služieb bol prijatý v roku 1949 (zákon č. 167/1949 Z. z.). Pôvodne neboli prekla-

116 Pre viac informácií pozri http://www.minv.sk/?expert-interpreter-translator
117 https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/tlmocnik?f.453=31.07.2020&f.

453=&f.23785=23786
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dateľská a tlmočnícka činnosť oddelené. Kto sa chcel certifikovať ako preklada-
teľ, bol povinný poskytovať aj tlmočnícke služby a opačne. Zásadná zmena na-
stala v roku 1996, odkedy kandidát musí absolvovať dve osobitné skúšky, aby sa 
mohol certifikovať ako úradný prekladateľ i tlmočník. V praxi sa činnosť prekla-
dateľa a tlmočníka navzájom dopĺňajú. V závislosti od procedurálnych úkonov 
je prekladateľ či tlmočník často vyzvaný, aby okrem samotného aktu prekladu 
alebo tlmočenia poskytol aj písomný resp. ústny súhrn zdrojovej komunikácie, 
prípadne aby vyhotovil hodnotiacu správu o výkone činnosti svojho kolegu. 

V čase zásadnej zmeny legislatívy sa mnohí registrovaní prekladatelia roz-
hodli, že nebudú poskytovať tlmočnícke služby. Dôvodom bolo, že odmena za 
hodinu úradného tlmočenia je rovnaká ako za normostranu úradného prekladu 
(1800 znakov), čo je oveľa menej ako bežná trhová cena za tlmočenie pre iné ako 
štátne inštitúcie. Z tohto dôvodu pre tlmočníkov úradné tlmočenie nie je finančne 
zaujímavé. Podľa platnej legislatívy je možné registrovať sa ako úradný prekla-
dateľ na 53 jazykov stanovených menovite vo vyššie uvedenej vyhláške. V tom-
to zozname však absentuje mnoho jazykov relevantných z hľadiska azylového 
konania. Znamená to, že tlmočenie a preklad pre tieto jazyky môžu vykonávať 
len ad hoc prekladatelia a tlmočníci. 

5.  VÝSLEDKY VÝSKUMU V OBLASTI PTVS NA SLOVENSKU

Ako konštatuje D‘Hayer (2012: 237), vymedziť jednoznačnú definíciu tlmo-
čenia a prekladu vo verejných službách je mimoriadne náročná výzva. Týmto 
pojmom sa označuje každá forma komunikačnej mediácie medzi dvoma jazyko-
vými kódmi s cieľom podporiť integráciu jednotlivcov do spoločnosti, umožniť 
im prístup ku spravodlivosti, spoločenskému uznaniu a sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti, pričom zadávateľom tejto sprostredkovanej komunikácie sú ve-
rejné / štátne inštitúcie. Preto sa tu stretávame so značnou diverzitou sektorov, 
označovaných aj pojmom kontexty PTVS. Ako si ukážeme nižšie, aj nedávne 
výskumy realizované na Slovensku potvrdzujú túto rozmanitosť. V nasledujú-
com výklade prezentujeme niektoré výsledky výskumných iniciatív v oblasti 
PTVS na Slovensku zamerané na úradný preklad a tlmočenie, tlmočenie v azy-
lových konaniach najmä s ohľadom na jeho kvalitu i na didaktiku PTVS.

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb úradnými preklada-
teľmi a tlmočníkmi bolo skúmané v rámci projektu TRANSIUS, financovaného 
z verejných zdrojov. Výsledky projektu ukázali nedostatok úradných preklada-
teľov a tlmočníkov pre málo rozšírené jazyky resp. exotické jazyky a nízky zá-
ujem o certifikáciu, hoci univerzity ponúkajú akreditované magisterské študijné 
programy v málo rozšírených jazykoch, ako napr. vo fínskom, švédskom, ho-
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landskom, tureckom, arabskom jazyku a pod. Z výskumu autorky tejto kapi-
toly vyplýva, že holandský jazyk je na Slovensku z hľadiska objemu úradných 
prekladov a tlmočení na piatom mieste, napriek tomu sú v zozname úradných 
tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti registrovaní pre tento jazyk len štyria 
tlmočníci. (Štefková, 2014: 23) Absolventi predmetných študijných programov 
disponujú vynikajúcou znalosťou jazyka a kultúry a často aj skúsenosťami so 
základným tréningom tlmočenia a prekladu, no nemajú takmer žiadny prehľad 
o problematike PTVS a chýbajú im aj vedomosti z príslušných kontextov či skú-
senosti s praktickými aspektami zadaní v danej oblasti. 

Celistvejší pohľad na problematiku tlmočenia v rámci azylového konania 
ponúka antropologický výskum H. Tužinskej (2010-2020) a hodnotiace správy 
Ligy za ľudské práva, Úrad vysokého komisára pre utečencov UNHCR a iných 
mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa integráciou migrantov do sloven-
skej spoločnosti (pozri Tužinská, 2017). Terénny výskum Števulovej (2011) 
a Tužinskej (2010-2020) poukazuje na závažné nedostatky v kvalite a dostup-
nosti tlmočníckych a prekladateľských služieb v kontexte azylového konania. 
Spomenuté správy upozorňujú na vážny nedostatok tlmočníkov v jazykoch po-
trebných v rámci týchto sektorov a na fakt, že kvalita tlmočenia zabezpečované-
ho neprofesionálnymi ad hoc tlmočníkmi je veľmi nízka. Števulová konštatuje 
vo svojej správe z roku 2011: 

„Nedostatok kvalitných tlmočníkov z jazykov, ktoré sú považované za netradič-
né, ako napr. somálsky, kurdský či tibetský, je problém týkajúci sa celého územia 
Slovenska. Dôvodom je, že 1. podiel cudzincov žijúcich na Slovensku je nízky 
(menej ako 1% z celkovej populácie), a preto je pre niektoré jazyky k dispozícii 
len málo tlmočníkov alebo vôbec žiadni a 2. vzhľadom na obmedzené možnos-
ti využívajú štátne orgány služby nekvalifikovaných tlmočníkov.“ (Števulová, 
2011: 4)

V publikácii Komunikácia z cudzincami: právne dôsledky tlmočenia, identi-
fikuje Tužinská (2011) aspekty, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu tlmočenia ako 
napr. okolnosti a kontext konverzácie, čas a miesto konania a účastníci: zastú-
pené inštitúcie, tlmočník, cudzinec, prítomnosť / neprítomnosť kvalifikovaného 
tlmočníka, štandardy tlmočenia v rámci danej inštitúcie, jazyková kompeten-
cia tlmočníka v právnej terminológii, tlmočníkove komunikačné a interkultúrne 
zručnosti, vplyv inštitúcie a tlmočníkova nezávislosť, právne dôsledky nepres-
ného pretlmočenia pre tlmočníka / cudzinca, a vplyv formy vedenia interview 
na tlmočnícky proces. Tužinská (2011) zároveň definuje príčiny problémov 
v procese tlmočenia a vymenúva výhody prítomnosti kvalifikovaného tlmočníka 
pre všetky zúčastnené strany. V tejto publikácii autorka sformulovala kľúčové 
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kompetencie všetkých účastníkov komunikácie ako 10 výziev, ktorých naplne-
nie môže výrazne prispieť ku kvalite tlmočenia v skúmanom kontexte. (Tužinská 
2011: 5-14) Obzvlášť podnetné sú Tužinskej (2020) postrehy vyplývajúce z jej 
pozorovaní tlmočenia v rámci azylových konaní a následnej konfrontácie zúčast-
nených strán s výsledkami pozorovania. 

Ako oprávnene upozorňuje UNHCR vo svojom stručnom manuáli pre tlmoč-
níkov v azylovom konaní118, kľúčovým prvkom úspešnej integrácie migrantov 
do spoločnosti je využitie služieb kvalifikovaného tlmočníka. Tlmočníci však 
niekedy nepoznajú ani základné tlmočnícke štandardy a neriadia sa nimi. Aby sa 
podarilo predísť nesprávnym praktikám, pripravila UNHCR Slovensko v spo-
lupráci s Migračným úradom etický kódex pre tlmočenie v azylovom konaní 
a zorganizovala a naďalej príležitostne organizuje tematické semináre pre ad 
hoc tlmočníkov. Tie sú zamerané na tlmočnícke techniky, znalosti relevantnej 
legislatívy a právnych postupov a antropologické a etické aspekty tlmočnícke-
ho výkonu. V praxi žiaľ neexistuje žiadny fungujúci mechanizmus na kontrolu 
a udržiavanie kvality práce neprofesionálnych ad hoc tlmočníkov, čo bráni uplat-
ňovaniu disciplinárnych postupov v prípade eventuálneho porušenia etických 
princípov. 

Čiastkové výsledky prebiehajúceho výskumu v kontexte zdravotnej starost-
livosti, štátnej správy a školstva realizovaného Homolom (2016-2021) ukazujú, 
že poskytovatelia služieb v zdravotníctva, školstva, azylových konaní, na po-
lícii často nevnímajú potrebu efektívnej, profesionálnej komunikácie prostred-
níctvom tlmočníka ako urgentnú, nezaoberajú kvalitou poskytovaných tlmoč-
níckych a prekladateľských služieb a nevnímajú ich nedostatky. V komunikácii 
s klientmi, ktorí neovládajú štátny jazyk v oblasti sociálnych služieb, školstva 
a zdravotníctva nejestvuje žiadny tlmočnícky a prekladatelský servis a komu-
nikácia prebieha zväčša cez tretí jazyk, resp. náhodne cez osoby ovládajúce 
akýkoľvek jazyk, ktorý dokáže sprostredkovať komunikáciu bez skúsenosti s tl-
močením, alebo znalostí z tohto odboru. Situáciu by mohlo zmeniť začlenenie 
poskytovania prekladateľských a tlmočníckych služieb osobám neovládajúcim 
štátny jazyk do Zákona o sociálnych službách, ktorý by mohol vytvoriť inštitu-
cionálny rámec na uznenie tejto služby a dať tak základ nároku na odmenu za jej 
poskytovanie.

118 Tento etický kódex je k dispozícii spolu s niekoľkými ďalšími odporúčaniami na stránke htt-
ps://www.minv.sk/?azyl-migracia, cez odkaz dokumenty na stiahnutie, publikácia: “Osobitosti 
tlmočenia v azylovom konaní.”. 
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6.  ODPORÚČANIA A ZÁVERY

Vyššie uvedené výsledky výskumu ukazujú, že primárny impulz na zave-
denie systematického prístupu k prekladu a tlmočeniu vo verejných službách 
vychádza zo strany mimovládnych organizácií, ktoré poukazujú na nízku kvalitu 
tlmočníckych služieb v kontexte azylového konania a ďalej spolupracujú s inšti-
tútmi vzdelávajúcimi tlmočníkov na organizovaní viac či menej systematických 
tlmočníckych tréningových kurzov menšieho rozsahu. Väčšina takýchto inicia-
tív má ad hoc charakter a vzhľadom na nedostatočný záujem štátnych inštitúcií 
nedokážu garantovať trvalú udržateľnosť. 

Poukazujeme aj na nedostatočný záujem verejných inštitúcií o poskytova-
nie tlmočníckych a prekladateľských služieb. Zároveň konštatujeme, že kvalita 
vzdelávania a stupeň inštitucionalizácie sú úzko naviazané na pozíciu cieľových 
skupín PTVS v spoločnosti. Štátom uznané a garantované právo na úradné tlmo-
čenie vo viecarých sektoroch PTVS (aj keď nie vo všetkých) majú len štátom 
uznané národnostné menšiny. Na základe prezentovanej analýzy sme v nasle-
dujúcom výklade zhrnuli najzásadnejšie problémy a niekoľko odporúčaní pre 
profesionalizáciu tlmočenia a prekladu vo verejných službách na Slovensku. 

Významnou prekážkou v rozvoji systematického a dlhodobo udržateľného 
vzdelávania tlmočníkov vo verejných službách je nedostatok, prípadne úplná 
absencia vnímania potreby vzdelávania tlmočníkov zo strany štátu a ad hoc tl-
močníkov. Na Slovensku chýba akreditovaný vzdelávací program pre tlmoční-
kov a prekladateľov vo verejných inštitúciách, predovšetkým v kombináciách 
málo rozšírených jazykov, relevantných pre jednotlivé sektory PTVS. Zároveň 
u nás absentuje inštitucionálny rámec, ktorým by odlíšil výkon práce súdnych tl-
močníkov a prekladateľov od tých, ktorí pôsobia v kontexte zdravotnej a sociál-
nej starostlivosti, školstva či azylového konania. Ako dôležitú výzvu vnímame 
potrebu vypracovania profesionálnych etických štandardov pre prekladateľov 
a tlmočníkov v PTVS ako aj potrebu zadefinovať ich práva a postavenie voči 
štátnym orgánom a iným inštitúciám využívajúcim prekladateľské či tlmočnícke 
služby v tejto oblasti. Oblasť PTVS si vyžaduje manažment kontroly kvality 
výkonu práce prekladateľov a tlmočníkov pôsobiacich v rozličných kontextoch. 

Naša analýza situácie na Slovensku ukazuje, že poskytovanie jazykových 
služieb osobám neovládajúcim slovenský jazyk a stupeň inštitucionalizácie sú 
naviazané na postavenie cieľových skupín v spoločnosti. Slovensko je momen-
tálne vo fáze zisťovania stavu PTVS v jednotlivých sektoroch, z ktorých niekto-
ré vykazujú vysoký stupeň inštitucionalizácie (kontext práva), no v iných nejes-
tuje štátom organizovaný prístup k PTVS (školstvo, sociálna starostlivosť, zdra-
votníctvo). V oblasti výskumu je kvalita poskytovania PTVS monitirovaná len 
v  azylových konaniach. Záverom konštatujeme, že z certifikácie a vzdelávania 
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prekladateľov a tlmočníkov ako aj zvýšeného záujmu a systematického prístupu 
verejných inštitúcií ku kvalite predmetných jazykových služieb môžu značne 
profitovať všetky zúčastnené strany a v záujme fungujúceho a udržateľného sys-
tému poskytovania PTVS nám ako príklady dobrej praxe môžu poslúžiť okrem 
iného aj modely PTVS ktoré opisujeme v úvodných kapitolách tejto monografie. 
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8.  
ERASMUS+ KA2  

STRATEGICKÉ PARTNERSTVO  
– PROFESSIONAL AND ACCESSIBLE COMMUNITY 

INTERPRETING (PACI):  
A GATEWAY TO MIGRANT‘S INTEGRATION

Benjamin Bossaert
Univerzita Komenského v Bratislave

1. ÚVOD

Cieľom tejto kapitoly je predstaviť čitateľom strategické partnerstvo v rámci 
programu Erasmus+ s názvom PACI - Professional and Accessible Community 
Interpretation: A Gateway to Migrant‘s Integration. Projekt ponúka jedinečný 
priekopnícky prístup k dlhodobo udržateľnému zabezpečovaniu vzdelávania  
v oblasti tlmočenia a prekladu vo verejných službách (PTVS) pre málo roz-
šírené jazyky. Hlavnou ambíciou projektu je vytvorenie didaktického modelu 
vzdelávania PTVS, založeného na kombinácii samostatného online vzdelávania 
a praktického spoločného tréningu, s ohľadom na potreby trhu a v prepojení na 
poskytovateľov PTVS v partnerských krajinách. 

V reakcii na značný dopyt po systematickejšom profesionálnom vzdelávaní 
prekladateľov a tlmočníkov vo verejných službách pre menej rozšírené jazyky 
sa rozhodli tri stredoeurópske partnerské univerzity, t.j. Univerzita Komenského 
v Bratislave, Univerzita Palackého v Olomouci a Vroclavská univerzita, že spoja 
sily s belgickým partnerom Vrije Universiteit v Bruseli. Práve táto univerzita 
disponuje dlhoročnými skúsenosťami jednak so vzdelávaním študentov v oblasti 
prekladu a tlmočenia, ale zároveň aj s výučbou terminológie a prekladateľských/
tlmočníckych technológií. 

Keďže jednotliví partneri nedokážu samostatne pokryť každý aspekt nevy-
hnutný pre tréning tlmočenia a prekladu vo verejných inštitúciách v rámci jazy-
kových kombinácií poľština-holandčina, čeština-holandčina a slovenčina-holan-
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dčina, projektoví partneri benefitovali z nadnárodnej spolupráce v rámci prog-
ramu Erasmus+, pričom každý z nich prispel vlastnými odbornými znalosťami 
k rozvoju spoločného didaktického modelu realizovaného formou e-learningo-
vých kurzov a praktického spoločného tréningu. Partnerstvo v rámci projektu 
PACI iniciovala Univerzita Komenského v Bratislave. Tá má už dlhoročné skú-
senosti s výučbou tlmočníctva a prekladateľstva aj v rámci programu Holandský 
jazyk a kultúra. 

Model vzdelávania PTVS v rámci tohto projektu bol vytvorený pre potreby 
jazykových kombinácií zúčastnených krajín a angličtiny a môže poslúžiť ako 
vzor pre iné jazykové kombinácie. Vzdelávací model PACI je organizovaný ako 
osobitný tréningový modul v rámci už existujúcich univerzitných kurikúl vo fi-
lologicky orientovaných študijných programoch na menovaných univerzitách  
v Česku a Poľsku a štúdia prekladateľstva a tlmočníctva na UK v Bratislave. 

V nasledujúcej podkapitole vysvetlíme potrebu vytvorenia tohto didaktické-
ho modelu vzdelávania a načrtneme teoretické východiská, ktoré nám poslúžili 
ako nástroj na skúmanie možnosti didaktického uchopenia a profesionalizácie 
PTVS v partnerských krajinách. Následne si predstavíme prakticky orientova-
ný didaktický model PACI, kombinujúci individuálne štúdium, prácu s online 
materiálmi a absolvovanie praktického týždňového tréningu tlmočenia a prekla-
du v oblasti PTVS. Máme za to, že projekt PACI (professional and Accessible 
Community Interpreting, a gateway to Migrant´s integration) je inšpiratívnym 
príkladom doplnkového vzdelávania študentov málo rozšírených jazykov na ma-
gisterskom stupni v oblasti PTVS. 

2. NA CESTE K DIDAKTICKÉMU MODELU PACI

Gentile (2016: 36-37) porovnáva vo svojej dizertačnej práci Wilenskyho  
a Tsengov model (1992) profesionalizácie tlmočníckych služieb na základe po-
rovnania profesionalizácie v oblasti konferenčného tlmočenia a tlmočenia vo 
verejných službách (TVS). K najdôležitejším krokom profesionalizácie patrí or-
ganizácia prvých tréningových a univerzitných kurzov, zriaďovanie lokálnych 
a neskôr národných profesijných združení, prijatie prvých legislatívnych úprav 
a vytvorenie prvých etických kódexov. Autorka upozorňuje, že zatiaľ čo vývoj 
konferenčného tlmočenia už prešiel všetkými spomenutými fázami, proces pro-
fesionalizácie TVS sa v mnohých krajinách nachádza len v prvej fáze vytvárania 
adekvátnych možností vzdelávania pre záujemcov o prácu v danej oblasti, hoci 
treba vziať do úvahy veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Profesionálni 
tlmočníci vo verejných službách môžu podľa autorky nadobudnúť vyšší status, 
len ak si dokážu osvojiť špecializované odborné znalosti v danej oblasti, keďže 
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vysoká úroveň vzdelania je vždy prvkom odlišujúcim profesionálov od nepro-
fesionálov. 

Prunč (2012: 7-9) vytvára názorný model (ilustrácia č. 1) inšpirovaný kate-
gorizáciou kultúrneho, symbolického a inštitucionálneho kapitálu v rámci termi-
nológie francúzskeho filozofa a literárneho sociológa Pierra Bourdieua. Prunč 
prezentuje na jednej strane napätie medzi oblasťou konferenčného tlmočenia  
a tlmočenia vo verejných službách a na strane druhej predstavuje svoje vízie 
vývoja tejto tlmočníckej disciplíny smerom k profesionalizácii. 

Prunč zároveň upozorňuje, že začlenenie tréningu TVS do osnov univerzit-
ných programov bude v nasledujúcich desaťročiach nevyhnutnosťou. Dôvo-
dom je, že tlmočníci vo verejných službách budú musieť nadobudnúť patričné 
zručnosti, aby mohli okrem iného robiť dobre uvážené rozhodnutia v etických 
otázkach. Autor je navyše presvedčený o tom, že začleňovanie tréningu PTVS 
do (univerzitných) osnov je potrebné na zaistenie takého spoločenského uznania  
a postavenia, aké si tlmočníci a prekladatelia vo verejných službách zaslúžia.  
V tej istej súvislosti volá autor po dôkladnejšom výskume komunitného tlmočenia 
/ tlmočenia vo verejných službách v rámci translatológie. A v neposlednom rade 
Prunč zdôrazňuje význam certifikácie a potrebu evaluácie výkonu danej profesie. 

O možných spôsoboch začlenenia špecializácie na oblasť TVS alebo prísluš-
ných didaktických modelov do rozsiahlejších univerzitných študijných progra-
mov sa vedú mnohé diskusie. Pri tvorbe didaktického modelu v rámci projektu 
PACI, ktorý prezentujeme v tejto kapitole, sme vychádzali z viacerých štúdií. 
Napríklad v štúdii De Pedro Ricoy (2010: 101) autorka konštatuje, že kritériá pre 

Ilustrácia č. 1:  
Prunčov model profesionalizovaného štúdia tlmočenia
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prijatie uchádzačov o štúdium tlmočenia zvyčajne zahŕňajú špecifikáciu lingvis-
tických kompetencií kandidátov. Náplňou univerzitných kurzov nemusí a ani by 
nemalo byť učiť alebo podporovať študentov v osvojovaní si základných komu-
nikačných zručností v rámci vyučovaných jazykov. De Pedro Ricoy taktiež vy-
chádza z predpokladu, že ak je tréning prekladateľských a tlmočníckych techník 
a stratégií (ako napr. notácie, shadowingu, dialógového tlmočenia, situačného 
manažmentu či semiotického transferu) štruktúrovaný v súlade s didaktickými 
cieľmi iných generických študijných modulov, prípadne súčastí študijného prog-
ramu, možno ich uplatňovať aj v špecifickom kontexte tlmočenia a prekladu vo 
verejných službách. Autorka navyše konštatuje, že aj iné, všeobecnejšie súčas-
ti prekladateľsko-tlmočníckeho študijného programu, akými sú metodologické 
prístupy k reflexívnemu vzdelávaniu, predmety zamerané na translatologickú 
teóriu či na profesionálnejšie orientované aspekty (napr. odborný preklad, sprie-
vodcovské tlmočenie, manažment jazykových projektov či tlmočenie prostred-
níctvom telefónu alebo videa) by tiež mohli napomôcť osvojeniu špecifických 
kompetencií potrebných pre poskytovanie PTVS. Autorka napokon zdôrazňu-
je aj význam tvorby prepojení medzi univerzitami a trhom so službami PTVS, 
okrem iného prostredníctvom úzkej spolupráce s verejnými inštitúciami. Túto 
myšlienku prezentuje vo svojej štúdii aj Hale (2007), pričom autorka obhajuje 
„spoločný záujem na skvalitňovaní úrovne tlmočníckeho výskumu, vzdeláva-
nia a výkonu praxe pre všetky zainteresované strany: poskytovateľov služieb, 
vzdelávacích inštitúcií, tvorcov legislatívy i samotných tlmočníkov.“ (2007: 
194) Hale naviac zdôrazňuje potrebu motivovať študentov translatologických 
a filologických programov, aby sa začali zaujímať o oblasť PTVS a aby získali 
prehľad v predmetnej problematike, čím sa otvorí cesta k budúcej profesionali-
zácii, špecializácii či certifikácii v danej oblasti (Hale 2007: 168-170). 

D‘hayer (2012) vo svojej štúdii vyzdvihuje dôležitosť technologických kom-
petencií v rámci tréningu PTVS. Autor zastáva názor, že moderné technológie 
ako napr. nástroje na tlmočenie na diaľku či zdieľané repozitáre sú tým kľúčo-
vým chýbajúcim ohnivkom v procese rozvoja vzdelávania v oblasti PTVS a že 
“osoby zainteresované na rozvoji PTVS by mali spojiť sily a zamerať spoločné 
úsilie na vedenie konštruktívneho a inovatívneho dialógu s cieľom zvýšiť úroveň 
tejto profesie.” (D‘hayer 2012: 235)

3. DIDAKTICKÝ MODEL PACI: ŤAŽISKOVÉ BLOKY

Na základe poznatkov z dostupných štúdií (niektoré z nich sme spomenuli 
v predošlej podkapitole) a čerpajúc inšpiráciu z tréningových možností a praxe 
PTVS vo flámskom regióne Belgicka identifikovali koordinátori projektu PACI 
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niekoľko ťažiskových bodov vzdelávacieho modelu PTVS, ktoré zakompono-
vali vo forme intelektuálnych výstupov do projektu strategického partnerstva 
Erasmus+ s cieľom implementovať výstupy z projektu a ucelený špecializačný 
model/trajekt do existujúcich magisterských programov partnerských univerzít. 
Predmetný model pozostáva zo
a) štyroch e-learningových kurzov;
b) súboru viacjazyčných glosárov terminológie súvisiacej s oblasťou PTVS;
c) tejto monografie o formách tréningu a praxi PTVS v niektorých krajinách EÚ.

a) E-learningové kurzy
Štyri e-learningové kurzy sú vytvorené tak, aby si ich absolventi samostat-

ne osvojili kľúčové kompetencie súvisiace s oblasťou PTVS. Ciele a učebné 
materiály pre jednotlivé kurzy boli navrhnuté a vytvorené po konzultáciách so 
vzdelávacími inštitúciami v oblasti PTVS v Belgicku, ale aj profesionálmi a or-
ganizáciami pôsobiacimi v danej oblasti. 

E-learningové kurzy boli vytvorené v prostredí Moodle, jednoducho ovláda-
teľnom systéme manažmentu vzdelávania.119 Jednou z výhod kurzov v Moodle 
je, že zvyčajne pozostávajú z pestrej palety didaktických materiálov (písaných 
textov, videí, obrázkov a zvukových ukážok), s cieľom lepšie uspokojiť vzde-
lávacie potreby študentov s rôznymi štýlmi učenia: vizuálnym, auditívnym či 
haptickým (využívajúc prostriedky testovania a sebahodnotenia). Ďalšou výho-
dou je, že každý študent / študentka si môže zvoliť optimálny čas na učenie, 
keďže výučba týchto kurzov nie je viazaná na konkrétny čas. Za výhodu sa tiež 
považuje skutočnosť, že vyučujúci môže jednoduchšie aktualizovať obsah kur-
zu. Ibrahim-González (2011: 238) navyše upozorňuje na pozitívny postoj štu-
dentov voči online vzdelávaniu, čo je dôležitým impulzom pre ich vnútornú mo-
tiváciu. Študenti obvykle oceňujú fakt, že nadobudnutie niektorých kompetencií 
spojených s online vzdelávaním, ako napr. flexibility v časovom manažmente 
a autonómneho učenia je nevyhnutné pre výkon profesionálnej praxe. Stupeň 
autonómie študentov ako aj rola inštruktora však evidentne závisia od spôsobu, 
akým je daný kurz štruktúrovaný. 

Ibrahim-González (2011) tiež poukazuje na problémy spojené s implemen-
táciou e-learningových kurzov v praxi. Musí byť napríklad k dispozícii vhodná 
technická infraštruktúra, niektoré z odkazov v kurzových materiáloch už nemu-
sia byť aktuálne. Možnosti skupinovej práce či spätnej väzby od spolužiakov 

119 Pre viac informácií o tom, ako najlepšie využiť Moodle a e-learningové platformy vo vzdeláva-
ní tlmočníkov a prekladateľov, vrátane úvah nad ich výhodami a nevýhodami, pozri Tymczyńs-
ka (2009) a Ibrahim-Gonzalez (2011).
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môžu mať motivačný, ale niekedy aj opačný efekt. Navyše je potrebné starostli-
vo vyvážiť objem práce potrebnej na prípravu kurzu či na plnenie online zadaní, 
aby sa zaistilo, že pretrvá dostatočná motivácia na využívanie e-learningového 
vzdelávania (Ibrahim-González 2011: 238).

Vychádzajúc z týchto odporúčaní sme v rámci projektu PACI vytvorili styri 
kurzy, každý partner zodpovedá za jeden kurz: Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
pripravila kurz Jazykové technológie v komunitnom tlmočení a preklade (O1), 
UK v Bratislave vytvorila kurz Komunitný/inštitucionálny preklad: kontext  
a techniky (O2), Vroclavská univerzita kurz Praxeologické, inštitucionálne  
a etické aspekty komunitného tlmočenia a prekladu (O3) a napokon univerzita  
v Olomouci kurz Komunitné tlmočenie: kontext a techniky (O5). 

Prvý kurz (O1) Jazykové technológie v komunitnom tlmočení a preklade 
(VUB Brusel) má za cieľ oboznámiť študentov s poznatkami a zručnosťami sú-
visiacimi s terminologickým manažmentom a digitálnymi nástrojmi podporujú-
cimi prácu prekladateľov a tlmočníkov, ktoré sú relevantné pre prácu v oblasti 
PTVS, pričom sa vychádzalo z profilu kompetencií tlmočníka vo verejných služ-
bách, zostaveného Európskou sieťou tlmočníkov a prekladateľov vo verejných 
službách (ENPSIT)120. Tento profil explicitne poukazuje na dôležitosť hĺbkových 
znalostí kontextu konkétneho prekladateľského alebo tlmočníckeho úkonu. Dô-
raz sa v ňom kladie aj na „vynikajúcu znalosť relevantnej terminológie a funkč-
ných ekvivalentov v pracovných jazykoch a tiež výborný prehľad o dostupných 
nástrojoch terminologického manažmentu.“121 

Druhý kurz (O2) Komunitný/inštitucionálny preklad: kontext a techniky (UK 
v Bratislave) umožňuje študentom pochopiť proces prekladu krok po kroku, 
počnúc stanovením prekladateľskej stratégie, cez zvládnutie translačných po-
stupov a uplatnenie vhodných prekladateľských pomôcok, medzi ktoré patrí aj 
počítačom podporovaný a strojový preklad. Študenti si jednak osvoja teoretické 
poznatky o prekladaní, ale sú konfrontovaní aj s praktickými prekladateľskými 
zadaniami v rámci troch kontextov (zdravotníctvo, školstvo a polícia) s cieľom 
precvičiť si a aplikovať nadobudnuté vedomosti o prekladateľských stratégiách 
a postupoch v oblasti PTVS. 

Tretí kurz (O3) Praxeologické, inštitucionálne a etické aspekty komunitného 
tlmočenia a prekladu (Vroclavská univerzita) je zameraný na praktickú stránku 
výkonu danej profesie a riešenie etických dilem, ktoré vyplývajú z rozdielov 
v postavení a moci komunikačných partnerov. Naprieč jednotlivými kapitolami 

120 http://www.enpsit.org/
121 Kompletný dokument nájdete tu: http://www.enpsit.org/training--accreditation.html (naposle-

dy konzultované v decembri 2020).
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tohto kurzu sa venuje pozornosť konkrétnym situáciám, podmienkam výkonu 
práce či zásadám, vzťahujúcim sa na dianie pred, počas a po ukončení tlmočníc-
keho alebo prekladateľského úkonu. Praktické aspekty PTVS preberané v rámci 
tohto kurzu sú často viazané na lokálnu situáciu, legislatívu a inštitucionalizáciu, 
preto sa ako referenčný bod používa príklad Belgicka, resp. Flámska. Flámsko 
slúži ako príklad dobrej praxe, keďže legislatíva, kontrola ako aj presadzovanie 
etických noriem tlmočenia a prekladu vo verejných službách sú vo Flámsku dob-
re nastavené a môžu poslúžiť ako príklad pre krajiny, kde tomu zatiaľ tak nie je. 

Štvrtý kurz (O5) Komunitné tlmočenie: kontext a techniky (Univerzita Palac-
kého v Olomouci) ponúka študentom prehľad o tlmočníckych postupoch a tech-
nikách v rámci kontextu verejných služieb, administratívy a komunikácie štátu 
s občanmi cudzieho pôvodu. Na začiatku sprostredkúva študentom poznatky  
o základných konceptoch tlmočenia vo verejných službách, predovšetkým  
v súvislosti s nejasným vymedzením tohto pojmu v teórii tlmočenia. Tento kurz 
pomôže študentom porozumieť role a postaveniu tlmočníka ako aj praktickému 
výkonu tlmočníckych služieb v danom sektore. Vychádzajúc z jednotlivých sek-
torov PTVS sa kladie dôraz na terminologickú prípravu, osobitná pozornosť je 
venovaná teórii a precvičovaniu tlmočníckej notácie. Kurz tiež ponúka analýzu 
troch prípadových štúdií vzťahujúcich sa na najbežnejšie kontexty v rámci tl-
močenia vo verejných inštitúciách (školstvo, zdravotnú starostlivosť a políciu). 

Uvedené kurzy prebiehajú na platforme Moodle a sú bezplatne dostupné po 
registrácii. Odporúčame ich využiť ako doplnkový študijný materiál v rámci vy-
braného predmetu filologického programu, prípadne ich priamo integrovať do 
prekladateľsko-tlmočníckych seminárov na magisterskom stupni štúdia, ideálne 
v rámci jedného akademického roka, pričom študenti absolvujú kurzy komunit-
ného prekladu a podporných jazykových technológií v zimnom a komunitného 
tlmočenia a etických a inštitucionálnych aspektov v letnom semestri. 

b) Viacjazyčné glosáre
Okrem e-learningových kurzov vytvoril kolektív projektu PACI aj súbor viac-

jazyčných glosárov pre oblasť PTVS v štyroch jazykoch, na ktoré bol projekt 
zameraný: češtine, holandčine, poľštine a slovenčine. Tieto glosáre slúžia pri-
márne ako didaktické pomôcky v rámci e-learningových kurzov a praktického 
tréningu. Pozostávajú zo špecifickej terminológie používanej v kontextoch zdra-
votnej starostlivosti, školstva a policajného vyšetrovania. Študentom pomáhajú 
osvojiť si znalosť daných kontextov a slovnú zásobu, potrebnú pre poskytovanie 
tlmočníckych a prekladateľských služieb. Dodatočným didaktickým benefitom 
týchto glosárov je, že študenti majú za úlohu glosáre ďalej obohacovať či roz-
širovať, pri čom využívajú technologické vedomosti a zručnosti, nadobudnuté  
v rámci e-learningového modulu bruselského partnera. Tematické glosáre sú ve-
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rejne dostupné prostredníctvom online systému terminologického manažmentu 
Terminologue122. Výhodou tejto cloudovej platformy je, že umožňuje účasť na 
spoločných terminologických projektoch viacerým používateľom s rôznymi ro-
lami, a tým vytvárať zaujímavé príležitosti na kolaboratívnu výučbu. 

c) Význam tejto monografie pre vzdelávací trajekt PACI
Okrem e-learningových kurzov a súboru viacjazyčných glosárov, ktoré sme 

už opísali v predošlých dvoch statiach, považujeme aj túto monografiu za jeden 
z didaktických materiálov určených pre študentov vzdelávacieho trajektu PACI. 
Monografia ponúka študentom prehľad o praxi, profesijných organizáciách  
a formách tréningu a celoživotného vzdelávania PTVS vo viacerých európskych 
krajinách, konkrétne v krajinách projektových partnerov (Česku, Belgicku, Poľ-
sku a na Slovensku), ale aj v Rakúsku a Španielsku. Ako študijný materiál bude 
monografia zaradená do programu tréningového týždňa. Zároveň ju vidíme ako 
inšpiráciu pre jednotlivcov a organizácie podieľajúce sa na inštitucionalizácii 
a vzdelávaní v rámci PTVS v Európe či inde vo svete, preto ju môžeme označiť 
za významnú súčasť projektu PACI. 

3.1 Praktický nácvik prekladateľských a tlmočníckych zručností

Študenti dostanú možnosť precvičiť si kompetencie nadobudnuté počas  
e-learningových kurzov počas záverečného tréningového týždňa, pričom na 
záver dostanú aj individuálne hodnotenie. Dôležitým východiskom projektu 
PACI je motivovať študentov, aby sa ďalej venovali poskytovaniu PTVS v ich ja-
zykových kombináciách a teda, aby boli schopní uplatniť znalosti získané počas 
online kurzu v reálnom živote. Preto je dôležitou súčasťou didaktického modelu 
PACI intenzívny praktický tréning účastníkov počas spoločných workshopov 
zameraných na precvičovanie tlmočenia a prekladu vo verejných službách, ter-
minologický manažment a využívanie prekladateľských / tlmočníckych techno-
lógií. Prípravou študentov na tieto workshopy je absolvovanie e-learningových 
kurzov, vrátane vypracovania úloh zadaných v rámci jednotlivých kurzov. Inak 
povedané, e-learningový modul a praktický tréningový týždeň sú navzájom ne-
oddeliteľne prepojené. Počas tréningového týždňa sa študenti navyše oboznámia 
s fungovaním tlmočníckych a prekladateľských agentúr pôsobiacich v oblasti 
PTVS v Belgicku, ktoré sú príkladom dobrej praxe PTVS. 

122 https://www.terminologue.org
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Tlmočnícky tréning počas záverečného týždňa je zameraný na osvojenie 
praktických zručností v tlmočníckej notácii, na prácu s pamäťou a so stresom 
a riešenie etických dilem, ktoré sú jedným s charakteristických znakov TVS.  
V rámci tlmočníckych ateliérov na seba študenti berú rolu tlmočníka alebo účast-
níkov komunikácie, aby si lepšie uvedomili asymetriu pozícií komunikantov pri 
tlmočení vo verejných službách v rámci tzv. triádického usporiadania (Mason 
2001). Cvičenia sú orientované na tri sektory TVS, ktoré projektový tím iden-
tifikoval ako nejrelevantnejšie, a to školstvo, zdravotníctvo a polícia. Na tieto 
terminologické oblasti je zameraná aj terminologická príprava pred tlmočníc-
kym úkonom. Účastníci tréningu majú navyše počas terminologickej prípravy 
za úlohu vytvárať prostredníctvom korpusovej analýzy paralelných textov bilin-
gválne glosáre. Rolové cvičenia sú vytvorené tak, aby účastníkov nútili využívať 
kombináciu tlmočníckych techník relevantných v oblasti TVS, predovšetkým 
dialogického tlmočenia, šušotáže a tlmočenia na diaľku, a to prostredníctvom 
telefónu či videokonferencie. 

Prekladateľské semináre sú predovšetkým zamerané na kombináciu využí-
vania prekladateľských nástrojov a iných jazykových technológií v rámci trans-
lačného procesu, so zameraním na špecifickú jazykovú kombináciu daného štu-
denta. Študenti dostanú možnosť skupinovo prediskutovať výstupy z  preklada-
teľských cvičení, ktoré sú tematicky a formou prispôsobené zvyčajným typom 
zadaní v rámci prekladu vo verejných službách (PVS). Sú vedení k schopnos-
ti obhájiť a ohodnotiť komplexnú prekladateľskú stratégiu a jednotlivé kroky  
v prekladovom procese na základe translatologických pojmov, s ktorými sa obo-
známili počas online kurzov. V rámci prekladových ateliérov si vyskúšajú poste-
ditáciu výstupov strojového prekladu, využitie korpusových nástrojov a nástro-
jov terminologického manažmentu v procese prekladu, aby si uvedomili potrebu 
zaviesť tieto technológie do prekladateľskej praxe. 

4. ZÁVER

Prezentovaný didaktický model je kombináciou individuálneho štúdia online 
materiálov pod vedením vyučujúceho a intenzívneho tréningu online a následne 
aj počas spoločného tréningového týždňa s cieľom rozvoja praktických zručnos-
tí. Hoci individuálne samoštúdium počas štyroch online kurzov by mohlo navo-
diť pocit, že tento model má značne teoretické zameranie, predmetným kurzom 
nechýba ani praktický aspekt výučby. Interaktívne cvičenia, skupinové diskusie 
o problematických témach, výskum, cvičenia zamerané na preklad a notačnú 
techniku alebo integrácia rozličných foriem audiovizuálnej podpory a sebahod-
notiacich testov, všetky tieto didaktické formy majú za cieľ podnietiť v účastní-
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koch zvedavosť a ukázať im cestu, ako hľadať relevantné informácie či nástroje 
a vytvárať si sieť užitočných prepojení a kontaktov s kolegami v relevantných 
jazykových kombináciách. 

Aby bolo možné zorganizovať takýto model vzdelávania PTVS, je samoz-
rejme potrebné zmapovať podmienky v rámci konkrétnej vzdelávacej inštitúcie. 
Z tohto dôvodu pracujeme na publikovaní príručky, ktorá môže poslúžiť ako 
návod k implementácii tohto vzdelávacieho trajektu, keďže takéto vzdelávanie 
sa dá zorganizovať aj v inom časovom harmonograme. Plánujeme ju publikovať 
elektronicky a sprístupniť na stránke projektu PACI ako sprievodcu pre poten-
ciálnych budúcich organizátorov podobnej formy vzdelávania v odlišných jazy-
kových kombináciách. 
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