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Nominalizácia a s ňou súvisiace faktory v preklade dokumentov EÚ 

z anglického do slovenského jazyka 

 

Klaudia GIBOVÁ 

  

 

 Prezentovaný príspevok sa zaoberá fenoménom nominalizácie a črtami jej prekladu vo 

vybraných inštitucionálno-právnych textoch EÚ z anglicko-slovenskej konfrontatívnej 

perspektívy. Nominalizácia, podobne ako veľmi komplexná syntax, pasívne konštrukcie 

a modálne slovesá patrí k endemickým znakom právnych textov (pozri Bhatia, 1994; 

Gibbons, 1994; Crystal & Davy, 1986; Knittlová, 1990). V práci sme analyzovali tri textové 

žánre Acquis communautaire: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (Text A), 

Smernicu Rady (text B) a Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi 

americkými (Text C).   

 V. Mathesius vymedzuje nominalizáciu ako „použitie nominálne slovesného výrazu 

pre vyjadrenie deja, ktorý býva v iných jazykoch vyjadrený slovesom“ (cit. in Poláčková, 

1988, s. 21). R. Wells (1971, s. 213) považuje za kritérium nominálnosti kvantitatívny pomer 

substantív a slovies1. Rovnaké stanovisko k nominalizácii zaujíma aj J. Mistrík (1985, s. 56), 

keď chápe sloveso v texte ako protipól mena a na základe tejto dichotómie kvalifikuje texty 

protikladne na verbálne alebo nominálne podľa toho, ktorý zo základných slovných druhov 

v nich má kvantitatívnu prevahu2. Nech sú názory na nominalizáciu akékoľvek, jednoznačne 

sa považuje za štylistický marker odborného štýlu a rovnako sa o nej vie, že je na úkor 

efektívnej a zrozumiteľnej komunikácie.  

 V našom korpuse vykazujú všetky skúmané texty relatívne vysokú mieru 

nominalizácie, porovnaj napr. nasledujúci odstavec z textu A, bod 31: 

 

 In order to respond to the increasing need for knowledge                                       
and dialogue on the European integration process and its 
development, it is important to stimulate excellence in 
teaching, research and reflection in this field by supporting 
higher education institutions specialising in the study of the 
European integration process, European associations in the  
fields of education and training and the Jean Monnet 
Action. 
 

                                                 
1 Porovnaj „nominality and verbality are matters of continuous degree and .... the continuum is characterized by 
the proportion of nouns and verbs in a given text“ (Wells, 1971, s. 213). 
2 Porovnaj J. Bečka, ktorý tvrdí, že k nominalizácií neprispieva len kvantitatívny pomer slovies a substantív, ale 
skôr ich spôsob využitia (cit. in Poláčková, 1988, s. 21). 
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Reakciou na zvýšenú potrebu vedomostí a dialógu o európskom 
integračnom procese a jeho vývoji je potrebné 
stimulovať excelentnosť výučby, výskumu a reflexie v tejto 
oblasti podporovaním inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, 
ktoré sa špecializujú na štúdium európskeho integračného 
procesu, európskych združení v oblastiach vzdelávania 
a odbornej prípravy, a akcie Jean Monnet. 
 

 
 Výskyt nominalizácie v korpuse môže jednoznačne potvrdiť štatisticky spracovaný 

kvantitatívny pomer podstatných mien a slovies vyjadrený percentuálne. Výsledky boli 

získané pomocou korpusovej analýzy uskutočnenej tímom pracovníkov v  SAV Bratislava 

(www.korpus.juls.savba.sk) softvérom SVM Tool v.1.3 (pozri tabuľky 1, 2, 3 nižšie). 

 

 Tab.1  Kvantitatívny pomer podstatných mien ku slovesám v texte A 

 

    EN verzia   SK verzia 

str.   

počet 
slov na 
stranu 

% 
podstat. 

mien 
% 

slovies 

počet 
slov na 
stranu 

% 
podstat. 

mien 
% 

slovies 
1 876 31, 39 10, 15 799 35, 16 7, 75 
2 886 29, 11 12, 18 798 33, 41 10, 88 
3 926 28, 94 8, 31 843 33, 57 6, 64 
4 816 32, 23 10, 29 701 34, 52 8, 13 
5 872 32, 68 10, 77 795 31, 94 8, 30 
6 683 34, 11 8, 49 571 41, 85 4, 02 
7 867 27, 45 10, 95 711 33, 33 9, 28 
8 808 30, 32 9, 65 675 38, 66 6, 07 
9 904 30, 64 9, 40 712 39, 32 4, 93 
10 663 31, 97 7, 69 529 41, 20 6, 04 
11 667 30, 73 10, 64 618 36, 08 5, 17 
12 766 30, 93 10, 57 668 38, 77 7, 03 
13 695 33, 52 9, 78 638 37, 77 5, 64 
14 696 28, 73 9, 62 600 36, 33 5, 66 
15 724 27, 90 11, 46 628 37, 33 6, 68 
16 866 27, 82 9, 58 844 34, 47 5, 92 
17 665 30, 22 7, 66 588 37, 07 5, 10 
18 592 33, 27 8, 27 530 36, 22 4, 15 
19 603 23, 71 13, 76 527 34, 53 7, 77 
20 671 28, 76 12, 96 600 35, 16 8, 33 
21 672 30, 95 7, 73 573 36, 30 5, 58 
22 581 30, 98 11, 70 537 32, 58 9, 12 
23 654 29, 20 10, 39 550 37, 63 6, 36 
24 602 28, 60 9, 66 504 33, 54 5, 88 
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 Tab.2  Kvantitatívny pomer podstatných mien ku slovesám v texte B 

 

    EN verzia   SK verzia 

str. 

počet 
slov na 
stranu 

% 
podstat. 

mien 
% 

slovies 

počet 
slov na 
stranu 

% 
podstat. 

mien 
% 

slovies 
1 802 32, 04 7, 48 693 36, 94 6, 34 
2 921 28, 55 13, 13 776 32, 73 11, 42 
3 774 30, 62 10, 07 708 34, 74 7, 34 
4 814 26, 90 13, 63 685 32, 70 11, 53 
5 872 30, 04 13, 87 768 32, 16 11, 32 
6 714 31, 65 16, 38 589 35, 31 11, 20 
7 337 34, 71 11, 27 282 37, 23 5, 67 

 

 

 Tab.3  Kvantitatívny pomer podstatných mien ku slovesám v texte C 

 

    EN verzia   SK verzia 

str.  

počet 
slov na 
stranu 

% 
podstat. 

mien 
% 

slovies 

počet 
slov na 
stranu 

% 
podstat. 

mien 
% 

slovies 
1 573 36, 30 9, 24 560 36, 96 6, 60 
2 582 33, 84 8, 76 528 38, 25 7, 19 
3 636 30, 81 12, 10 530 38, 30 8, 11 
4 315 25, 71 14, 92 285 28, 42 9, 12 
5 191 80,1 2, 09 189 62, 96 0 
6 552 36, 59 13, 22 499 41, 68 9, 61 
7 151 37, 74 13, 24 125 40, 80 13, 60 

 

 

 Z údajov takto získaných vyplýva, že miera nominalizácie v anglických a slovenských 

textoch si približne zodpovedajú, čo môže slúžiť ako dôkaz matricovitosti prekladaných 

textov EÚ, ktoré kopírujú originál v snahe rozhodnúť sa v cieľovom jazyku pre totožné 

prostriedky jazykového inventára. Samozrejme pokiaľ to gramatická štruktúra jazyka do 

ktorého sa prekladá, dovolí. Podľa M. Poláčkovej (1988, s. 25) by sme pri preklade 

z angličtiny do slovenčiny mali očakávať oveľa vyššiu mieru nominalizácie v anglickom texte 

a translát by sa mal dopĺňať viac o sloveso (napr. ak je v originále implikované kontextom 

alebo ak je v nádväznosti na predchádzajúci text vynechané a podobne). Nezanedbateľným 

faktorom však je, že už východiskový text ako typ odborného právneho textu v sebe 

endemicky nesie nominálne črty, ktoré sa zjavne premietajú aj do zodpovedajúceho 

slovenského textu. 
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 V angličtine sa nominalizácia prejavuje predovšetkým ako tendencia zbavovať finitné 

sloveso lexikálneho významu a v používaní vetných kondenzorov i nominálnych viet. Podľa 

J. Firbasa to súvisí so všeobecne známou „English love of concrete expression“, keďže 

nominálne vyjadrený dej je konkrétnejší než dej vyjadrený verbálne a vyvoláva u recipienta 

konkrétne predstavy3 (ibidem, s. 21).  

 Práve s vysokou hodnotou nominalizácie právnych textov súvisí celá plejáda 

prekladateľských problémov, s ktorými sme boli konfrontovaní aj pri skúmaní našich 

vestníkových strán. V prvom rade je to premodifikácia nominálnych fráz v anglických 

textoch, ktorá môže pravdepodobne kvôli absencii flexie v angličtine predstavovať pre menej 

skúseného prekladateľa určitý problém. Napr. v spojení z preambuly z bodu 1 v texte A: 

Council Decision [...] established the second phase of the Community vocational training 

action programme  �Leonardo da Vinci � sú vzťahy medzi hlavou podstatného mena, t.j. 

„programme“ a jeho modifikátormi (angl. modifiers) vyjadrené na prvý pohľad nie veľmi 

transparentne. V slovenskom preklade tohto spojenia – Rozhodnutie Rady  [...] ustanovilo 

druhú etapu akčného programu Spoločenstva pre odborné vzdelávanie �Leonardo da Vinci´, 

sú naproti tomu vzťahy medzi konštituentami nominálnej frázy jednoznačnejšie. Menšia 

štruktúrna ambiguita konštituentov slovenskej nominálnej frázy súvisí so syntetickým 

charakterom slovenčiny, ktorý sa prejavuje v tendencii vyjadrovať vzťahy medzi slovami 

pomocou pádov a predložiek. V slovenskom preklade sa teda táto gramatická neekvivalencia 

medzi danými jazykmi rieši presunom anglickej premodifikácie hlavy podstatného mena 

v nominálnej fráze do slovenskej postmodifikácie. O tom, že ide o systematické riešenie 

spomínaného javu v transláte, svedčí jeho opakovaný výskyt v celom korpuse. Porovnaj napr. 

evaluation, information, publication and dissemination activities ~ činnosti v oblasti 

hodnotenia, informovania, uverejňovania a šírenia alebo Joint European Communities/ 

United States consortia projects ~ projekty spoločných konzorcií Európske spoločenstvo/ 

Spojené štáty; labour- market situation ~ situácia na trhu práce (text C); third- country 

nationals ~ štátni príslušníci tretích krajín (text B); specificities of the schools, higher 

education, vocational training and adult education sectors ~ osobitosti sektora školského a 

vysokoškolského vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých alebo Community 

                                                 
3 Tendencia ku komplexnej kondezácii výrazu v angličtine sa dá vysvetliť rozdielnym chápaním 
extralingvistickej reality medzi slovenskými a anglickými hovoriacimi. Kým slovenskí hovoriaci majú tendenciu 
rozdeľovať realitu na množstvo dejov a procesov navzájom rovnocenných alebo závislých, angličtina naopak 
prejavuje tendenciu chápať realitu ako jednotný komplexný dej alebo proces, ktorý v sebe zahŕňa ďalšie 
potenciálne deje alebo procesy ako svoje elementy alebo okolnosti (Vachek, 1955, s. 63-77). 
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education, training and youth programmes ~ programy Spoločenstva v oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy a mládeže (text A).    

 V súvislosti s presunom anglickej premodifikácie do slovenskej postmodifikácie 

veľmi úzko súvisí lúštenie nahromadených substantív v anglických zloženinách4 . Prehľad 

komplikovanejších „noun clumpings“ objavujúcich sa v našom korpuse podáva nasledujúca 

tabuľka 

 Tab. 4  “Noun Clumpings“ a ich dešifrovanie v SK preklade 

 

 

 

 

                                                 
4 Pre anglické zloženiny (compounds) je typické, že jeden z ich najfrekventovanejších štruktúrnych typov noun + 
noun vzniká nahromadením jedného podstatného mená za druhým, čo im umožňuje ich inherentná vlastnosť- 
tzv. recursiveness (Štekauer, 2000, s. 99) 

EN SK Text  Pasáž 

Community vocational training 
action programme Leonardo da 
Vinci 

akčný program Spoločenstva pre 
odborné vzdelávanie Leonardo da 
Vinci A (1) 

European Union education and 
training systems 

sytémy vzdelávania a odbornej 
prípravy v Európe A (12) 

lump sum funding paušálne financovanie A (19) 

standard student mobility grant 
štandardný grant pre mobilitu 
študentov A (25) 

stabilization and association 
process countries 

krajiny zapojené do procesu 
prípravy a stabilizácie A (39) 

Community education, training and 
youth programmes 

programy Spoločenstva v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy A (40) 

grant award procedures postupy prideľovania grantov A čl. 6 d)i) 

new teacher training courses 
nové kurzy odbornej prípravy pre 
učiteľov A 

čl. 18, 
1c) iii) 

border region cooperation 
spolupráca medzi pohraničnými 
regiónmi A 

čl. 18, 
1b) ii) 

National Academic Recognition 
Information Centre 

Národné informačné centrá pre 
uznávanie dokladov o 
akademickom vzdelaní A 

čl. 33, 
1e) i) 

framework partnership agreement rámcová dohoda o partnerstve A čl.36, 4 

European credit transfer system európsky systém prenosu kreditov A čl.2, 11c) 

fast- track admission procedures 
ustanovenia pre zrýchlený postup 
prijímania B (21) 

pupil exchange scheme 
programme výmenný program žiakov B čl.9, 1c) 

pupil exchange organisation 
organizácia, ktorá umožňuje 
výmenu žiakov B čl.9, 1d) 

vocational education and training 
institutions 

inštitúcie odborného vzdelávania 
a prípravy C čl.2, 3 

evaluation, information, publication 
and dissemination activities 

aktivity v oblasti hodnotenia, 
informovania, uverejňovania a 
šírenia C príloha 
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Žiaľ, na dešifrovanie sémantických vzťahov medzi konštituentami zloženín nie je v EÚ 

vypracovaný žiadny vzorec. Prekladateľ sa musí pri preklade právnych aktov a dokumentov 

EÚ spoliehať na vlastnú akríbiu a skúsenosti pri dohľadávaní už použitej terminológie. Ak 

nedisponuje ani jedným atribútom, potom pôsobia slovenské preklady tak zle ako mnohé 

z tých súčasných. Na zvýraznenie explicitnosti štruktúr zložitejších noun clumpings sa 

používa prekladateľský postup expanzie, vedúci k rozšíreniu počtu slovných konštituentov 

(definované podľa Newmarka, 1988, s. 31). 

 Čo sa ďalej týka nominálneho charakteru anglickej jazykovej verzie EÚ textov, 

prispieva k nim aj vyššia frekvencia gerundií a neurčitých slovesných foriem (hlavne 

particípií) vo funkcii vetných kondenzorov5. Gerundiá sa v súlade s pokynmi Manual of 

Precedents for Acts esthablished within the Council of the European Union prekladajú do 

slovenčiny podstatným menom. Napr. Promoting the teaching and learning of languages and 

linguistic diversity should be a priority ~ Prioritou by mala byť podpora výučby a jazykového 

vzdelávania a jazykovej rozmanitosti (text A, ods. 17) alebo the importance of creating closer 

links ~ význam vytvorenia užších väzieb (text A, ods. 18), či the rules concerning the 

procedures for admitting third-country nationals to the territory of the Member State for 

those purposes ~ pravidlá o postupoch prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na 

územie členských štátov na tieto účely (text B, čl. 1b)). Preklad anglického 

gerundia  podstatným menom v cieľovom jazyku možno považovať za istú formu 

transpozície, pretože pri ňom dochádza k zmene slovnodruhovej kategórie slovesného tvaru6 

vo VJ na podstatné meno v CJ. Transponovaných bolo v procese prekladu  takmer 95% 

                                                 
5 Prítomnosť vetných kondenzorov (t.j. gerundií, infinitívu a particípií) v anglickej vete prispieva k jej 
štruktúrnej zovretosti, pretože kondenzory patria práve medzi tie prostriedky, ktoré umožňujú vyjadriť výraz, 
ktorý by ináč mal byť vyjadrený vo vete hlavnej alebo vedľajšej (Tárnyiková, 1985, s. 94), napr. Member States 
shall facilitate the admission procedure for the third- country nationals covered by Articles 7 to 11 Articles who 
participate in Community programmes enhancing mobility towards or within Community (text B, str. 4). Pozn. 
kondenzuje sa „which are covered“. 
6 Gerundium ako typ polovetnej konštrukcie patrí medzi archetypické črty anglickej syntaxe. Viaceré 
akademické gramatiky (Dušková, 1994; Quirk, 1999; Biber, 2000 a pod.) uvažujú o gerundiu ako o tvare, ktorý 
v sebe kombinuje rovnako ako nominálne tak aj verbálne črty. To z neho robí tvar mimoriadne špecifický nielen 
z morfologického, ale aj syntaktického hľadiska. Nominálne črty gerundia sa prejavujú v tom, že sa môže 
vyskytovať vo všetkých syntaktických funkciách nominálnej frázy, môže ho určovať posesívna forma zámena 
alebo všeobecný či privlastňovací pád (tzv. common or adnominal case). Na druhej strane rozlíšenie medzi 
činným a trpným rodom, diferenciácia relatívneho času (simultánnosť vs. anteriorita slovesného deja), 
zachovanie slovesnej rekcie vrátane retencie hlavnej syntaktickej funkcie slovesa – realizovať slovesný 
komponent predikátu (objekt, doplnok adverbium), svedčia o jeho verbálnom charaktere (pozri bližšie 
Petrlíková, 2007, s. 78). Je teda zrejmé, že z princípu špecifického charakteru anglického gerundia nemôžeme 
stanoviť jednoznačné a nezvratné kritériá, ktoré by problém jeho nominálnosti resp. verbálnosti rozriešili a ani to 
nie je účelom. Keďže excerpované gerundiá v našom korpuse majú rovnakú väzbu ako u určitého slovesa (napr. 
the purpose of granting rights ~ somebody grants rights ~ granting rights a nie granting OF rights), majú 
komplementáciu objektu. Pre účely tejto práce sme ich klasifikovali aj napriek ich hraničnému statusu medzi 
tvarom nominálnym a verbálnym, ako tvary verbálne. 
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gerundií v texte A, podobne tomu bolo v texte B a v texte C bolo transponovaných len 58,3%. 

Ostatné varianty prekladu predstavovali slovesné tvary, ktoré boli zrejme zvolené kvôli ich 

vhodnejšej funkčnosti v danom kontexte. Napr. v texte A: with a view to helping individuals 

to adapt to the requirements of the Community-wide labour market ~ s cieľom pomôcť 

jednotlivcom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce (nie *pomoci) alebo v texte A:  The 

Community and the Swiss Confederation have declared their intention of undertaking 

negotiations ~ Spoločenstvo a Švajčiarska konfederácia majú v úmysle uskutočňovať 

rokovania (nie *uskutočnenie). 

 Ďalší z dôležitých faktorov prispievajúcich k výraznej nominalizácii je výskyt 

neurčitých slovesných foriem, t.j. -ing a -ed particípií. Tieto formy sa v súlade s Manual of 

Precedents  konzistentne prekladajú buď vedľajšou vetou: Decision establishing an action 

programme in the field of lifelong learning ~ Rozhodnutie, ktorým sa ustanovuje akčný 

program v oblasti celoživotného vzdelávania (viď už samotný názov dokumentu A) alebo 

formuláciou s predložkou a substantívom: Action plan promoting language learning and 

linguistic diversity ~ Akčný plán o podpore jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti 

(text A, bod 16). Aj napriek tomu, že uvedené prekladové riešenia spomenutých javov patria 

v korpuse medzi jedny z najfrekventovanejších, predsa len podrobná analýza jednotlivých 

textov odhaľuje i iné spôsoby riešenia prekladu týchto neurčitých slovesných foriem (pozri 

tab. 5, 6, 7) 

 

Tab. 5 Spôsoby realizácií prekladu -ing slovesných foriem v texte A 

 

Realizácie -ing v 
transláte 

 cca. % 
vyjadrenie EN  SK 

VV 65 
non-school institution providing 
apprenticeship training 

Mimoškolská inštitúcia, ktorá 
poskytuje učňovskú odbornú 
prípravu 

polovetná atributívna 
konštrukcia   

framework agreements providing 
for their participation in 
Community programmes 

rámcové dohody ustanovujúce 
účasť na programoch 
Spoločenstva.  

podstatné meno/ sloveso 35 

Member States take necessary 
steps to ensure the official 
running of the Lifelong Learning 
Programme at national level, 
involving all the parties concerned 

Členské štáty podnikajú kroky na 
zabezpečenie účinnej realizácie 
programu celoživotného 
vzdelávania na národnej úrovni, 
pričom zapoja všetky strany 

nulový ekvivalent   

to improve the quality and to 
increase the coherence of mobility 
involving pupils and educational 
staff in different Member States 

zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem 
mobility žiakov a pedagogických 
pracovníkov v rôznych členských 
štátoch 

 

 

Z tabuľky 5 vyplýva, že -ing slovesné formy majú svoj slovenský ekvivalent v A texte 

najčastejšie vo forme vedľajšej vety VV (asi v 65%). Zvyšné prekladové riešenia v slovenskej 
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jazykovej verzii predstavujú polopredikatívne (polovetné) atributívne konštrukcie. Tie boli 

zrejme volené z dôvodu potreby vetnej kompresie a s ňou súvisiacou snahou zabrániť 

syntaktickej „rozvláčnosti“. Medzi ďalšie typy realizácie -ing slovesnej formy v preklade 

patrí ešte podstatné meno/ sloveso a nulový ekvivalent, keď je anglická forma akoby 

eliptizovaná v slovenskom preklade kvôli zhutňovaniu obsahu informácie na textovej ploche.  

 Približne rovnaké výsledky podáva aj analýza textu C (pozri tab. 6), kde je 

najfrekventovanejším ekvivalentom anglických -ing foriem tak isto vedľajšia veta uvedená 

vzťažnou spojkou „ktorá“  asi v 62%, (kým v texte B jej prislúchalo asi 35%), polovetná 

konštrukcia (činné príčastie prítomné) v 23% (kým v B texte to bolo 32%) a podstatné meno 

v 15% (asi 15,8% v B texte).  

 

Tab. 6 Spôsoby realizácií prekladu -ing slovesných foriem v texte C 

 

Realizácie -ing v 
transláte 

cca. % 
vyjadrenie EN  SK 

VV 62 

allumni associations involving 
students who have participated in 
exchanges 

združenia absolventov, do ktorých 
patria študenti, ktorí sa zúčastnili na 
výmenách 

polovetná 
konštrukcia 23 

minutes comprising a record of the 
decisions and principal points 

zápisnica obsahujúca rozhodnutia a 
hlavné body programu 

podstatné meno  15 
Agreement establishing a 
cooperation programme 

dohoda o vytváraní programu 
spolupráce 

 

 Tabuľka 7 len potvrdzuje, že vo všetkých skúmaných textoch patria vedľajšie vety 

a polovetné konštrukcie k najčastejšie materializovaným ekvivalentom -ing neurčitých 

slovesných konštrukcií v cieľovom texte: 

 

Tab. 7  Spôsoby realizácií prekladu -ing slovesných foriem v texte B 

Realizácie -ing 
v transláte  

cca.% 
vyjadrenie  EN  SK  

VV  35 

‘voluntary service scheme’ means 
a programme of activities 
of practical solidarity, based on a 
State or a Community scheme, 
pursuing objectives of general 
interest; 

 „program dobrovoľnej služby“ je 
program praktickej solidárnej 
činnosti, ktorý vychádza z 
vnútroštátneho programu alebo 
programu Spoločenstva a ktorý 
sleduje ciele všeobecného 
záujmu; 

polovetná 
konštrukcia 
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 Member States may confine the 
admission of school 
pupils participating in an exchange 
scheme to nationals of third 
countries which offer the same 
possibility for their own 
nationals. 

Členské štáty môžu obmedziť 
prijímanie žiakov zúčastňujúcich 
sa na výmennom programe na 
štátnych príslušníkov tých 
tretích krajín, ktoré ponúkajú 
rovnakú možnosť pre ich vlastných 
štátnych príslušníkov. 

podstat. meno  15, 8 
Having regard to The Treaty 
establishing the European 
Community 

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho Spoločenstva 
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nulový 

ekvivalent 
15, 8 

an agreement on the establishment 
of a fast track admission procedure 
allowing residence permits on 
visas to be issued 
 

dohoda o zrýchlenom postupe pre 
vydávanie povolení na pobyt 
 

iné sloveso  

The admission of a third-country 
national under this Directive shall 
be subject to the verification of 
documentary evidence showing 
that he/she meets the conditions 
laid down in Article 6. 

Štátny príslušník tretej krajiny je 
podľa tejto smernice prijatý iba 
vtedy, ak sa na základe preskúma-  
nia dokumentov preukáže, že 
spĺňa podmienky ustanovené v 
článku 6. 

 

 

 Čo sa týka susednej skupiny neurčitých slovesných foriem, -ed particípií, obdobne vo 

všetkých skúmaných textoch patria medzi ich najfrekventovanejšie slovenské ekvivalenty 

vedľajšie vety (napr. research centres and bodies concerned with lifelong learning issues 

~výskumné centrá a orgány, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania; text A) 

a polovetné konštrukcie vo forme trpného príčastia (Not less than 80% of the amount 

allocated to the Comenius programme shall be devoted to support for the mobility ~ aspoň 

80% zo sumy pridelenej na program Comenius sa vyčlení na podporu mobility; text A). 

Korešpondujúcim zistením je rovnako, že vo všetkých textoch, okrem A, patria medzi 

minoritné typy prekladu  -ed konštrukcií tzv. nulový ekvivalent (limits imposed on access ~ 

obmedzenia prístupu) a podstatné meno (evidence requested by the Member States ~ dôkaz na 

požiadanie členského štátu; text B).Tieto zistenia sumarizuje nasledujúca tab. 8: 

 

Tab. 8  Spôsoby realizácií -ed slovesných foriem pri ich preklade  

 

 

 

 Na záver uskutočnenej lingvisticko-translatologickej analýzy vybraných EÚ textov na 

gramatickej rovine zhrnieme kvôli prehľadnosti niektoré dôležité zistenia. Nominalizáciu sme 

Realizácia -ed foriem v transláte cca. % vyjadrenie Text 
   38, 97 A 

VV 19, 6 B 
 20 C 
 68 A 

polovetná  konštrukcia vo forme  particípia 72, 54 B 
 70 C 
 0 A 

podstatné meno 3, 92 B 
 5 C 
 0 A 

nulový ekvivalent 3, 92 B 
  5 C 
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prezentovali ako endemický znak inštitucionálno-právnych textov EÚ.  Vymedzili sme ju ako 

použitie nominálne slovesného výrazu pre vyjadrenie deja, ktorý býva v inom jazyku 

vyjadrený slovesom.Výskyt nominalizácie v skúmaných textoch bol potvrdený štatisticky 

spracovaným kvantitatívnym pomerom podstatných mien a slovies v paralelných textoch 

metódou korpusovej analýzy. Z údajov takto získaných vyplynulo, že miera nominalizácie 

v anglických  a slovenských textoch si približne zodpovedajú. To môže slúžiť ako dôkaz, že  

prekladané texty EÚ sú matricami a dôsledne kopírujú originál v snahe prekladateľov 

rozhodnúť sa v cieľovom jazyku pre totožné prostriedky jazykového inventára. Hoci by sme 

pri preklade z angličtiny do slovenčiny mohli očakávať oveľa vyššiu mieru nominalizácie 

práve v anglickom texte a translát by sa mal dopĺňať viac o sloveso, takúto tendenciu sme 

nepozorovali. Nominalizácia sa v anglickom jazyku prejavuje v používaní vetných 

kondenzorov, ku ktorým patrí používanie gerundií a neurčitých slovesných foriem, hlavne 

 -ing a -ed particípií. Článok zmapoval najfrekventovanejšie spôsoby prekladu daných 

konštrukcií v súlade s oficiálnymi inštitucionálnymi príručkami EÚ pre prekladateľov 

pomocou vedľajších viet, polovetných konštrukcií, ale i formulácií s predložkou a podstatným 

menom alebo nulovým ekvivalentom ako marginálnym typom. V neposlednom rade sme 

pozornosť venovali i dešifrovaniu sémantických vzťahov medzi konštituentami tzv. ,,noun 

clumpings“, taktiež prispievajúcich k výraznému nominálnemu charakteru skúmaných textov.    
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