
 340

PREKLAD TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE 
(V RUSKO-SLOVENSKOM PLÁNE) 

Adriána STECOVÁ 

Z medzinárodných štatistík ostatných rokov vyplýva, že v celkovom počte prekladov 

technické texty zaberajú asi 60 – 80%. Vo veľkej miere je to späté s globálnou technickou 

modernizáciou ekonomiky. Import vybavenia každodenne rastie vysokým tempom, 

realizujú sa grandiózne stavebné projekty s cieľom prilákať zahraničných investorov, 

zavádzajú sa najnovšie zahraničné technológie. To všetko má za následok, že 

profesionálni technickí prekladatelia sú dnes žiadaní tak, ako nikdy predtým. 

V podstate môžeme súhlasiť so všeobecnými tvrdeniami teoretikov, že existujú dve 

základné klasifikácie typov prekladov, a to podľa charakteru prekladových textov a podľa 

charakteru výrazových prostriedkov prekladateľa v procese prekladu. Prvá klasifikácia je 

spätá so žánrovo-špecifickými osobitosťami originálu, druhá – s psycholingvistickými 

osobitosťami rečových prejavov v písomnej a ústnej forme. 

Žánrovo-štylistická klasifikácia prekladov v závislosti od osobitostí originálu zahŕňa 

v sebe dva funkčné typy prekladu: umelecký (literárny) preklad a informatívny (odborný) 

preklad. 

Umelecký preklad je prekladom diel umeleckej literatúry. Informatívnym je preklad 

textov, hlavnou úlohou ktorých je dosiahnutie určitých záverov v oznámení nejakých 

skutočností a nie v umelecko-estetickom pôsobení na čitateľa, ako je to u 

predchádzajúceho druhu prekladu. K takýmto textom môžeme zaradiť napríklad všetky 

materiály vedeckého a spoločensko-politického charakteru. 

Pri preklade odborného textu je nevyhnutná formulácia „druhotného“ textu, 

„metatextu“. To znamená, že druhotný text má byť pôvodným dokumentom aj cieľom. 

Okrem adekvátnosti obsahu je dôležitá aj adekvátnosť kvantity informácie. Lexikálna 

štandardizácia sa prejavuje vo výbere lexikálnych prostriedkov, a taktiež ich kombinácii. 

Súčasný jazyk vedy a techniky sa počas ostatných troch storočí značne transformoval. 

Odklonil sa od jazyka umeleckej prózy a každodennej komunikácie a v jeho súčasnej 

podobe sa prejavuje formálno-logický (kolektívny) štýl, ktorý sa charakterizuje 

presnosťou, je neemocionálny a neosobný. 

Preklad technickej dokumentácie je zložitý proces aj pre kvalifikovaných odborníkov-

prekladateľov. Miera zodpovednosti (právna postihnuteľnosť) toho, kto tento preklad 

vykonáva je omnoho vyššia, ako pri preklade napríklad textov umeleckého charakteru. 
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Technický preklad je jeden z najzložitejších druhov prekladu. Aj u skúseného mediátora 

môže pri preklade takéhoto druhu textov dôjsť k významovým posunom a nepresnostiam 

v preberaní terminológie, ak je translát dielom niekoho, kto nie je odborníkom v danej 

technickej oblasti. Ako uvádza J. Opalková (1998, s. 346 – 347), „dosiahnuť, aby 

prekódovaná informácia vyslaná expedientom k recipientovi bola na solídnej úrovni 

z hľadiska všetkých parametrov vzťahujúcich sa na odbornú komunikáciu teda 

neznamená zvládnuť len v intenciách logiky toho-ktorého profilu, ale aj v intenciách 

rýdzo filologických“. Preto sa v mnohých prípadoch vyžaduje odborník s technickým 

i ligvistickým vzdelaním a zároveň so skúsenosťami v prekladateľskej činnosti v danom 

odbore. Od kvality prekladu takéhoto druhu textov závisia konkurenčné vlastnosti tovarov 

alebo služieb, spoľahlivosť a správnosť činnosti strojov, ale aj zdravie a životy ľudí, ktorí 

pracujú s takýmito strojmi. Profesionálne urobený preklad návodu na obsluhu a opravu 

môže značne znížiť výdavky na technickú obsluhu a taktiež na zaučenie personálu. 

Je dobré poznamenať, že technický preklad sa delí na množstvo predmetno-

tematických okruhov, pričom najviac rozšírené sú okruhy strojníckeho, stavebného a 

elektrotechnického charakteru. V širšom slova zmysle môžeme texty technického 

charakteru rozdeliť do dvoch skupín – všeobecne technické a technicky úzko 

špecializované. 

Na základe požiadaviek trhu sa vyhotovujú preklady: 

* návodov na montáž 

* návodov na použitie a obsluhu 

* plánov údržby a opráv 

* technických podkladov k strojom 

* špeciálnych podkladov k neúplným strojom 

* ostatnej technickej dokumentácie. 

Preklady návodov a technickej dokumentácie musia byť v súlade s technickou normou 

EN 15038:2006 „Prekladateľské služby“, v ktorej sú obsiahnuté presné postupy 

a požiadavky spojené s prekladateľskou objednávkou, tzn. od ponuky až po odovzdanie 

hotového prekladu. 

Špecifiká prekladu rôznej technickej literatúry 

Všetky technológie a technické zariadenia, ktoré sú určené na import alebo export, 

majú vlastnú obšírnu technickú dokumentáciu (obsluha, montáž, prevádzka, údržba atď.), 
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ktorú je treba preložiť z alebo do slovenčiny. Preložiť takým spôsobom, aby naši alebo 

zahraniční odborníci nemali problém s jej použitím a správnym porozumením 

jednotlivých a dôležitých informácií. 

Technické preklady môžeme rozdeliť na niekoľko skupín: 

1. návody k rôznej spotrebiteľskej, audio a video technike 

2. návody k používaniu priemyselných strojov 

3. rôzne technické normy (EN, ISO atď.) 

4. technická literatúra (knihy, príručky, informačné katalógy) 

5. nákresy 

Preklad každej skupiny takejto dokumentácie má svoje špecifiká, pretože má rôznu 

cieľovú skupinu používateľov, ktorým je spravidla konečný spotrebiteľ a kde daná 

dokumentácia plní konkrétnu úlohu. 

Napríklad preklad návodu na obsluhu práčky alebo DVD- prehrávača sa musí v prvom 

rade odlišovať jednoduchosťou výkladu, aby bol ľahko čitateľný a pochopiteľný. Hlavná 

pozornosť musí byť venovaná miere výstrahy a technike bezpečnosti pri práci s takýmito 

strojmi či zariadeniami. Jednotlivé časti alebo body dokumentácie musia byť formulované 

tak, aby boli bez väčších ťažkostí zrozumiteľné aj pre najmenej vzdelaného spotrebiteľa. 

Na druhej strane, v návodoch k priemyselným strojom a k technickým štandardom sa 

dôraz nekladie na štýl či jednoduchosť výkladu materiálu. Tu hlavnú úlohu zohráva 

presnosť a súlad s normami technickej literatúry toho jazyka, do ktorého je daný materiál 

prekladaný.  

Otázkam odborného prekladu sa v 70. rokoch 20. st. venovala najmä nitrianska 

prekladateľská škola, tradície ktorej sa v súčasnosti začínajú obnovovať. Osobitnú 

pozornosť treba venovať otázke prekladu učebnej technickej literatúry, ale tiež 

cudzojazyčnej príprave na odborných vysokých školách (Opalková, 1999, 2001). 

Ťažkosti pri preklade technickej dokumentácie 

Ako sme už spomenuli, preklad technických dokumentov je zložitý a zodpovedný 

proces. Preto nie každý človek, ktorý ovláda cudzí jazyk, môže kvalitne urobiť technický 

preklad (iba malá časť tých, ktorí ovládajú cudzí jazyk je schopná sprostredkovať 

informácie takéhoto druhu). 

Na to, aby sa kvalitne preložila technická dokumentácia, je nevyhnutné výborne 

ovládať nielen jazyk originálu, ale aj materinský a cieľový jazyk (resp. jazyk, z ktorého a 
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do ktorého sa ma vyhotoviť preklad), mať dostatok odborných skúseností a v konečnom 

dôsledku aj primerané technické vzdelanie či adekvátne vedomosti. 

Aj dlhoročné skúsenosti, existencia rôznych slovníkov, príručiek, informačných 

systémov a internetu nevylučuje, že sa prekladateľ stretne s neriešiteľnou situáciou. 

K základným problémom môžeme zaradiť špecifikáciu textu, zložité formulácie, opis 

technologických procesov, ktoré nie sú popísané v literatúre materinského jazyka, 

prítomnosť termínov (často neologizmov, bližšie o problematike napr. Opalková, 2002, s.) 

a skratiek. V rôznych krajinách sveta sa používajú rôzne skratky na označenie rovnakých 

pojmov. Okrem toho, aj jednotlivé spoločnosti používajú vlastné skratky a terminológiu, 

ktorú pochopiť a dekódovať nemôže každý. 

Vo všeobecnom prípade v slovníkoch môžeme nájsť desiatky možností sémantickej 

realizácie tej istej skratky, synoným  určitého typu výrazu. Ideálnym riešením takejto 

situácie je požiadanie o dekódovanie skratiek a výklad neznámych pojmov zo strany 

zostavovateľov danej technickej dokumentácie. Produktívna spolupráca sa vo 

všeobecnosti vyskytuje len v tesnom kontakte prekladateľa s odborným prostredím a pri 

priamej komunikácii o problematike takéhoto druhu. 

Veľké problémy prekladateľovi môže spôsobiť negramotnosť autora dokumentácie 

alebo preklad z prekladu, čo ani v súčasnosti nie je ojedinelý prípad. 

Kvalita prekladov 

V ostatnom čase požiadavky na kvalitu technických prekladov značne vzrástli. Tento 

fakt je spätý s rastúcou úrovňou zložitosti vyrábanej aparatúry (s obrovskou úrovňou 

zodpovednosti správnosti materiálu, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi), ako aj s neustále 

rastúcou konkurenciou množstva prekladateľských spoločností. 

Na spracovanie písomných prekladov a prípravu dokumentácie sa používa 

najmodernejšie softwarové vybavenie, zahrňujúce v sebe programy ako Translation 

Memory, ktoré sa využíva so súhlasom zadávateľa objednávky na preklad dokumentácie, 

ako aj súčasné klasické knižné a elektronické slovníky, glosáre z rôznych odborov atď. 

Avšak využitie akýchkoľvek automatických programov pri prekladaní takýchto druhov 

textov je absolútne vylúčené. 
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Príloha 

Terminologický slovník – glosár technickej dokumentácie ku závitovkovému 

dopravníku) 

СУ-ASR — automatizovaný systém riadenia 

руководство по эксплуатации — návod na obsluhu 

технические условия — technické podmienky 

ТУ — TU, technické podmienky 

КУ — KP, konštrukčné podmienky 

Терминология — názvoslovie 

Общее — všeobecne 

использование — použitie 

описание — popis 

процесс сборки — montáž 

технические данные — technické údaje  

технические параметры — technické parametre 

материал — materiál 

конструкция прибора — prevedenie 

безопасность и предохранение — bezpečnosť a ochrana 

маркировка — značenie 

испытание — skúšanie 

общие требования — všeobecné požiadavky 

прием — preberanie 

гарантия — záruka 

доставка — dodávanie 

упаковка — balenie 

транспортировка — preprava 

хранение — skladovanie 

заказывание — objednávanie 

список запасных частей — zoznam náhradných dielov 

обслуживание — obsluha 

уход — údržba 

правила безопасности — bezpečnostné predpisy 

приложение — príloha (obrazová) 
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номинальный диаметр шнековый — menovitý priemer závitovky 

наружный диаметр — vonkajší priemer 

длина шнекового конвейера — dĺžka závitovkového dopravníka 

от переднего по задний торец — od predného po zadné čelo 

транспортирочное объёмное количество — dopravované objemové množstvo 

число оборотов шнекового конвейера — otáčky závitovkového dopravníka 

подъем шнека — stúpanie závitovkovnice 

мелкие сухие и сыпкие материалы — drobné suché a sypké materiály 

горизонтальная и легко наклонённая плоскость — vodorovná a mierne naklonená  

rovina 

самостоятельный транспортировочный механизм — samostatné dopravné  

zariadenia 

принадлежности механизмов — príslušenstvo strojov 

принадлежности технологических машин — príslušenstvo dopravných liniek 

приводная часть — pohonová časť 

концевая часть — koncová časť 

центральная часть — stredová časť 

рештачное оформление — žľabové prevedenie 

трубовое оформление — rúrové prevedenie 

вал шнекового конвейера — hriadeľ závitovkového dopravníka 

шариковые подшипники — guľôčkové ložiská 

центральные скользящие подшипники — stredové klzné ložiská 

муфта — spojka 

типовая длина — typová dĺžka 

промазка — mazanie 

диапазон винта — priemer závitovky 

длина транспортёра — dĺžka dopravníka 

подъём винта — stúpanie závitovky 

передаточное отношение — prevodový pomer 

мощность конвейера — výkon dopravníka 

мощность электродвигателя — výkon elektromotora 

выводные обороты — výstupné otáčky 

питание — napájanie 

обеспечение — krytie 
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обозначение ЦЭ — označenie CE 

тип конвейера — typ dopravníka 

производственный номер прибора — výrobné číslo zariadenia 

год производства — rok výroby  

вращение прибора — otáčky stroja 

мощность в кВт — príkon v kW  

вес прибора — hmotnosť zariadenia  

параметры транспортируемого рабочего тела — parametre prepravovaného média 

другие исправления и требования — iné úpravy a požiadavky 

легкое прокручивание винта — ľahké pretáčanie závitovky 

верность осуществления сборки — správnosť prevedenia montáže  

смазывание подшипников — mazanie ložísk 

состояние наполнения в коробке передач — stav náplne v prevodovke 

направление проворачивания винта — smer otáčania sa závitovky 

функционирование прибора — chod stroja 

без вибраций и ударений — bez vibrácií a rázov 

мощность конвейера — výkon dopravníka 

плотность соединений и крышок – tesnosť spojov a krytov 

ход машины при полной загрузке – chod stroja pri plnom zaťažení 

расход потока электродвигателя – spotreba prúdu elektromotora 

температура подшипников – teplota ložísk 

электроредуктор – elektroprevodovka 

рештак (желоб) – žľab 

щтит рештака – štít žľabu 

концевой подшипниковый домик с подшипником – koncový ložiskový domček 

s  ložiskom 

центральный подшипниковый домик – stredový ložiskový domček 

вал со шнеком – hriadeľ so závitovkou 

крышка – kryt 

подошва – pätka 

загрузочный ковш – násypka 

разгрузочная воронка – výsypka 

уплотнитель – tesnenie 

производственная наклейка – výrobný štítok 
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принадлежности – príslušenstvo 

соединительный материал – spojovací materiál 

съёмка вращения – snímanie otáčok 

подшипниковый домик – ložiskový domček 

центральная шейка – stredový čap 

шпонка для переноса момента – pero na prenos momentu 

трубочка смазывания – trubka mazania 

стержень позиции – kolík polohy 

скобка – strmeň 

конзола – konzola 

смазочная коробка – maznica 

план смазывания – plán mazania 
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