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NIEKTORÉ ČRTY TEXTOV EÚ Z HĽADISKA ICH PREKLADU 

Z ANGLICKÉHO DO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
 

Klaudia GIBOVÁ 

 

ÚVOD 

reklad dokumentov Európskej únie predstavuje výzvu nielen pre prekladateľov, ktorí sa 

musia vyrovnať s množstvom nových právnych skutočností, termínov a celkovou špeci-

fičnosťou komunitárneho práva, ale aj samotných lingvistov a teoretikov prekladu. 

Fenomén prekladu dokumentov inštitúcií EÚ1 sa stal predmetom podrobnejšieho skúmania 

až v 2. polovici 90-tych rokov. Medzi hlavné motivačné faktory zvýšeného záujmu o teoretic-

ký popis a analýzu prekladateľských procesov spojených s európskymi integračnými snahami 

patrí pravdepodobne rozšírenie EÚ v r. 1995, kedy sa počet úradných jazykov zvýšil na 11, 

ďalej smerovanie štátov strednej a východnej Európy k začleneniu do EÚ, čo predstavovalo 

značný nárast počtu potenciálnych európskych jazykov a takisto celkový posun v teórii pre-

kladu od lingvisticky a textovo orientovaných prístupov k analýze širších interkultúrnych sú-

vislostí v preklade. 

Skúmaním jednotlivých aspektov prekladu komunitárnych textov sa zaoberajú jednak od-

borníci, ktorí sú do činnosti v inštitúciách EÚ priamo zapojení (Emma Wagner, Brian 

McCluskey, Christina Cunnigham), tak akademici v odbore translatológie (Cay Dollerup, Ka-

isa Koskinen, Radegundis Stolze, Anna Trosborg, Christina Schäffner), či práva (Susan Šar-

cevicová), ktorí sa usilujú o popísanie svojich praktických skúseností s prekladom dokumen-

tov EÚ na základe konceptov teórie prekladu. Všetci sa jednoznačne zhodujú v tom, že pre-

klad komunitárnych textov je fenoménom špecifickým a prebieha rovnako v špecifických 

podmienkach. 

 

V prezentovanom príspevku sa budem venovať lingvisticko-translatologickej analýze ang-

lického textu z Úradného vestníka Európskej únie č. 1720/2006/ES Rozhodnutiu, ktorým sa 

ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania a jeho paralelnému úradnému 
                                                 

1 E. Wagnerová (2001, s. 263) kritizuje označenie prekladateľských procesov a produktov súvisiacich s EÚ ako 

,,EU translation“, keďže EÚ nie je organizácia, ale zoskupenie štátov. Takisto odmieta označenie ,,translation 

in the EU“, lebo to fakticky zahrňuje akýkoľvek preklad, ktorý vzniká v niektorom z členských štátov EÚ. Za 

správne označenie tohto fenoménu navrhuje ,,translation for the EU institutions.“ 

P 
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revidovanému slovenskému prekladu. Pre limitovaný poskytnutý priestor a značnú rozsiah-

losť vestníkových textov, ktoré by mali tvoriť korpus zamýšľanej vedeckej práce, sa obme-

dzím len na načrtnutie skúmaných parametrov analýzy a pokúsim sa predikovať ich možnú 

interpretáciu. 

Budem sa zaoberať 1. grafickou , 2. gramatickou a 3. lexikálnou stránkou paralelných tex-

tov. 

 

1.1 Grafická rovina 

Už na prvý pohľad je grafická stránka (tzv. layout) anglického textu a jeho slovenskej ja-

zykovej verzie2 ostentatívne identická. Rovnaké umiestnenie nadpisov, odstavcov, a usporia-

danie do viet prispieva k nápadnej veľkej povrchovej podobnosti textov, tzv. surface similari-

ty.3 Markantná podobnosť povrchovej štrúktury má zrejme v súlade s jazykovou politikou 

EÚ, propagujúcou myšlienku rovnocennosti úradných jazykov členských štátov,4 podporiť 

dojem, že recipientom slovenskej jazykovej verzie textu budú sprostredkované rovnaké in-

formácie ako vo verzii anglickej. Prejavuje sa tu tak snaha o vytvorenie istého homogénneho 

diskurzu EÚ textov. 

Typické pre dokumenty publikované v Úradnom vestníku je usporiadanie textu do 2 stĺp-

cov (okrem príloh). V záhlaví každej každej stránky sa objavuje označenie jazykovej verzie 

(EN pre angličtinu, SK pre slovenčinu), názov miesta publikácie (Official Journal of the Eu-

ropean Union), číslo vydania vrátane rady zverejnených dokumentov (napr. označenie L pre 

legislatívu)5 a dátum. Ďalšou zaujímavou črtou dokumentov EÚ v grafickej rovine je použí-

vanie rôznych druhov a veľkostí písma. Použitie veľkých písmen v slovenskom preklade zod-

povedá prevažne anglickej verzii jednak v prípade písania celých slov v preambule dokumen-

tu (napr. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 

                                                 
2 K. Koskinenová (2001, s. 54) v súvislosti s problematickou aplikáciou klasických pojmov teórie prekladu 

v prípade komunitárnych textov poukazuje na to, že oficiálne dokumenty EÚ sa dôsledne vyhýbajú označe-

niu ,,preklad“ a presadzuje označenie ,,jazykové verzie.“ 
3 Vzťah medzi prekladovými textami legislatívy EÚ označuje K. Koskinenová (Ibid) za existenčnú ekvivalen-

ciu.Túto ekvivalenciu podčiarkuje podľa nej práve zdôrazňovanie vonkajšej podobnosti textov – ich ,,surface 

similarity.“ 
4 Viď Council Regulation 1/58 o používaní jazykov vo vtedajšom EHS. 
5 V rade L sú publikované všetky smernice, nariadenia a rozhodnutia. Rada C obsahuje oznámenia Komisie, 

dokumenty z jednaní Rady, odporúčania a návrhy. Dokumenty v rade S fungujú ako dodatky k Úradnému 

vestníku. (Official Journal. http://www.europa.eu.int/official_journal [30. 3. 2007]) 
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UNION ~ EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE) a ustanovujúcej for-

muly -tzv. enacting term (HAVE DECIDED AS FOLLOWS: ~ ROZHODLI TAKTO: ), tak aj 

v prípade počiatočných veľkých písmen v názvoch inštitúcií (napr. Council ~ Rada, Commu-

nity ~ Spoločenstvo). Jazykovedný ústav Ľ. Štúra musel dať súhlas k istým kompromisom 

práve pri písaní skrátených názvov inštitúcií. Jediným rozdielom v súlade so slovenským 

úzom je používanie malých začiatočných písmen vo všetkých zdôvodňovacích formulách 

(tzv.citations) v úvodnej časti dokumentu napr. Having regard to... ~ so zreteľom na... V ang-

lickom jazyku kapitalizácia pravdepodobne súvisí s dekoratívnou tradíciou uplatňovanou v 

právnych dokumentoch. (Crystal & Davy, 1986, s. 198) Rozdiel vo veľkosti písmen nachá-

dzame ďalej v odkazoch na príslušné smernice (napr. this Directive ~ táto smernica) a na zú-

častnené strany (Member States ~ členské štáty). 

 

1.2 Gramatická rovina 

Skúmaním paralelných textov zisťujeme, že gramatické, predovšetkým syntaktické štruk-

túry anglickej verzie sa premietli aj do slovenského prekladu. Dlhé, zložité, niekedy až nepre-

hľadné súvetia, naročné na vnímanie, zostávajú zachované aj v slovenskej verzii prekladu, 

viď nasledujúci paragraf. 

(43) Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation ap-

plicable to the general budget of the European Communities (1) and Commission Regulation (EC, Eura-

tom) No 2342/ 2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council 

Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (2), which safeguard the Community's financial interests, have 

to be applied taking into account the principles of simplicity and consistency in the choice of budgetary 

instruments, a limitation on the number of cases where the Commission retains direct responsibility for 

their implementation and management, and the required proportionality between the amount of resources 

and the administrative burden related to their use. 

~ 

(43) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a nariadenie Komisie (ES, Euratom) 

č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia 

Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2), ktoré ochraňujú finančné záujmy Spoločenstva, sa majú uplatňovať 

s prihliadnutím na zásady jednoduchosti a jednotnosti pri výbere rozpočtových nástrojov, na obmedzenie 

počtu prípadov, keď si Komisia ponecháva priamu zodpovednosť za ich vykonanie a riadenie, a na poža-

dovanú proporcionalitu medzi množstvom zdrojov a administratívnou záťažou súvisiacou s ich využitím. 
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Na základe analyzovaných vestníkových strán môžeme konštatovať, že slovenský text sa 

snaží pridržiavať anglickej verzie aj v celkovej štylizácii viet. Je potrebné zdôrazniť, že texty 

komunitárneho práva sú vytvárané v inštitúciách EÚ pri rokovaniach prebiehajúcich v nie-

koľkých jazykoch, čo sa potom odráža v ich jazykovej podobe, tzv. Eurospeaku.6 Negatívne 

tendencie v textoch komunitárnej legislatívy si kriticky všímajú aj teoretici prekladu. Podľa 

K. Koskinenovej multilingválny Eurospeak prispieva k tomu, že ,,národné jazyky sú násilne 

tvarované do neprirodzeného formátu“ (2000, s. 55). Tak dochádza k určitému narušeniu tra-

dícií národnej legislatívy členských štátov, ktorej osobité charakteristiky sa v procese harmo-

nizácie európskeho práva, začínajú pomaly ale isto vytrácať. Napr. pre slovenského recipienta 

nadmerné nahromadenie spojok pôsobí veľmi neprirodzene a rušivo: 

(35) There is a need to promote active citizenship and respect for human rights and democracy, and to 

step up the fight against exclusion in all its forms, including racism and xenophobia. 

~ 

(35) Je potrebné podporovať aktívne občianstvo a dodržiavanie ľudských práv a demokracie a zintenzív-

niť boj proti všetkým formám vylúčenia vrátane rasizmu a xenofóbie 

či 

(39) The Thessaloniki European Council of 19 and 20 June 2003 approved the Council conclusions of 16 

June 2003 on the Western Balkans, including the Annex thereto entitled ‘The Thessaloniki Agenda for the 

Western Balkans: moving towards European integration’, which provides that Community programmes 

should be opened to the Stabilisation and Association Process countries on the basis of framework agre-

ements to be signed between the Community and those countries. 

~ 

                                                 
6 Euroangličtinu charakterizuje S. Fenyö (2006, s. 243) ako non-native varietu angličtiny, ktorá slúži potrebám 

intraeurópskej komunikácie v rámci EÚ medzi príslušníkmi rôznych členských štátov. C. Rossini (1998, 

s. xxii) zase definuje Eurospeak ako ,,slová alebo používanie jazyka, ktorý nemá žiaden základ v britskej ani 

americkej angličtine, ale ktorý je zrejme nesprávnym prekladom alebo interferenciou z iných európskych ja-

zykov.“Euroangličtinu charakterizuje S. Fenyö (2006, s. 243) ako non-native varietu angličtiny, ktorá slúži 

potrebám intraeurópskej komunikácie v rámci EÚ medzi príslušníkmi rôznych členských štátov. C. Rossini 

(1998, s. xxii) zase definuje Eurospeak ako ,,slová alebo používanie jazyka, ktorý nemá žiaden základ v brit-

skej ani americkej angličtine, ale ktorý je zrejme nesprávnym prekladom alebo interferenciou z iných európ-

skych jazykov.“ 
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(39) Európska rada na zasadnutí v Solúne 19. a 20. júna 2003 schválila závery Rady zo 16. júna 2003 

o západnom Balkáne vrátane prílohy s názvom „Solúnska agenda pre západný Balkán: smerom k európ-

skej integrácii“, ktorá ustanovuje, že programy Spoločenstva by mali byť otvorené pre krajiny zapojené 

do procesu stabilizácie a pridruženia na základe rámcových dohôd, ktoré sa uzatvoria medzi Spoločen-

stvom a týmito krajinami. 

Preklad pasívnych konštrukcií v čl. 34 dokumentu (attention should be paid ~ pozornosť 

by sa mala venovať; intercultural dialogue should also be encouraged ~ rovnako by sa mal 

podporovať dialóg medzi kultúrami) sa zväčša pridŕža anglickej verzie dokumentu zrejme 

z dôvodu, že činiteľ slovesného deja, ktorého konkretizácia by bola v aktívnej formulácii vety 

nevyhnutná, nie je bližšie špecifikovaný, alebo nemá byť presne určený. Občas je však pasív-

na konštrukcia vety preložená do slovenčiny rodom činným- využitím prekladateľského po-

stupu tzv. pure modulation, ako ju definuje P. Newmark (1988, s. 89). 

Napr. 

(14) Copenhagen Declaration, agreed by the Ministers of Education of 31 European countries on 30 No-

vember 2002, associated the candidate countries and social partners with this process. 

~ 

(14) Kodanská deklarácia, ktorú 30. novembra 2002 schválili ministri školstva 31 európskych krajín, za-

pojila do tohto procesu kandidátske krajiny a sociálnych partnerov. 

Skúmaný text vykazuje aj relatívne vysokú mieru nominalizácie, čo odráža jeden z konšti-

tutívnych znakov právneho jazykového štýlu, napr. 

(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. 

~ 

(31) 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 vy-

sokoškolského vzdelávania, ktoré sa špecializujú na štúdium európskeho integračného procesu, európ-

skych združení v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, a akcie Jean Monnet. 
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Nasledujúca tabuľka podáva prehľad o kvantitatívnom pomere podstatných mien k slove-

sám na skúmaných stranách textu slovenského prekladu na základe výstupov z korpusovej 

analýzy SAV. Podľa J. Bečku však k nominalizácii neprispieva len kvantitatívny pomer sub-

stantív a slovies, ale skôr spôsob ich využitia. (Poláčková, 1988, s. 21): 

 

Tabuľka 1 

Strana textu Počet slov 
na strane 

% podstatných 
mien 

% slovies 

1 799 35,16 7,75 
2 798 33,41 10,88 
3 843 33,57 6,64 
4 701 34,52 8,13 
5 795 31,94 8,30 
6 571 41,85 4,02 

 

Premodifikácia nominálnych fráz v anglickej verzii môže predstavovať pre menej skúse-

ného prekladateľa, pravdepodobne kvôli absencii flexie v angličtine, určitý problém. 

Napr. v spojení z preambuly z bodu (1) : Council Decision [...] established the second pha-

se 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 – Rozhodnutie 

Rady [...] ustanovilo druhú etapu akčného programu Spoločentva pre odborné vzdelávanie 

´Leonardo da Vinci´ sú naproti tomu, vzťahy medzi konštituentami danej nominálnej frázy 

jednoznačnejšie na základe syntetického charakteru slovenčiny, ktorý sa prejavuje v tendencii 

vyjadrovať vzťahy medzi slovami pomocou pádov a predložiek. V slovenskom preklade bola 

teda táto gramatická neekvivalencia medzi danými jazykmi vyriešená presunom anglickej 

premodifikácie do slovenskej postmodifikácie. 

Čo sa týka nominálneho charakteru anglickej verzie, prispieva k nemu aj vyššia frekvencia 

výskytu gerundií a neurčitých slovesných foriem, hlavne particípií. Kým gerundiá sú spravid-

la prekladané do slovenčiny podstatným menom, napr. 

 

(17) Promoting the teaching and learning of languages and linguistic diversity should be a priority […] ~ 

prioritiou […] by mala byť podpora výučby a jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti. 
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alebo 

(18) the importance of creating closer links ~ význam vytvorenia užšších väzieb, 

neurčité slovesné formy sú konzistentne prekladané buď vedľajšou vetou: Decision estab-

lishing an action programme in the field of life-long learning ~ Rozhodnutie, ktorým sa usta-

novuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (samotný názov) alebo formulá-

ciou s predložkou a substantívom, napr. bod (16): Action plan promoting language learning 

and linguistic diversity ~ akčný plan o podpore jazykového vzdelávania a jazykovej rozma-

nistosti. 

V súvislosti s problematikou prekladu charakteristických čŕt právnych dokumentov, je po-

trebné poukázať na preklad modálnych slovies. Tejto problematike sa venuje detailne vo svo-

jej monografii M. Tomášek (1998, s. 74) Uvádza, že v prípade používania anglického slovesa 

shall ako implicitného vyjadrovania príkazu je vhodné zvoliť výraz musieť, ale v prípade, že 

ide o vyjadrenie bezprostrednosti vzniku prikazovanej skutočnosti, je lepšie túto skutočnosť 

jazykovo vyjadriť pomocou prítomného alebo budúceho času. V citovanom odstavci prekladu 

bola teda jednoznačne správne zvolená varianta druhá: 

Hlava 1, kap. 1, čl. 1, ods. 3: 

The Lifelong Learning Programme shall have the following specific objectives: (a),( b),(c) ... 

~ Program celoživotného vzdelávania má tieto osobitné ciele: a), b), c) ...  

Hlava 1, kap. 1, čl. 6, ods. 1: 

The Commission shall ensure the effective and efficient implementation of the Community actions... 

~ Komisia zabezpečí účinné a účelné vykonanie akcií Spoločenstva ... 

Okrem slovesa shall, ktoré sa vyskytuje v analyzovanom texte najčastejšie (v celom texte 

bez prílohy 86x), sa objavili aj iné modálne slovesá, ktoré sa prekladajú nasledovne: may vač-

šinou ako ,,môžu“, must ako ,,musia“ a should ako ,,majú byť“ príp. ,,mali by byť“. V modali-

te prekladu neboli spozorované žiadne závažné odchýlky od anglickej verzie, ale ani od bež-

ného slovenského úzu. 

 

1.3 Lexikálna rovina 

Na lexikálnej úrovni neboli v slovenskom preklade skúmanej časti textu zistené žiadne zá-

važné odchýlky od požiadavok na slovnú zásobu odborného štýlu. Pri rozbore lexikálnej 
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stránky textu sa potvrdila Tomášekova úvaha o rozvrstvení slovnej zásoby právneho jazyka na 

právne termíny, slovné spojenia a jazykové šablóny (1998, s. 44 – 49). Medzi typické právne 

termíny, ktoré sa v danom texte vyskytujú, patria napr. implementation, permit, common mar-

ket, ale aj xenotermín subsidiarity, ktorého slovenský preklad je výsledkom lexikálnej výpo-

žičky. Okrem právnych termínov sa v texte vyskytli i odborné názvy z oblasti vzdelávania 

a školstva, napr. language learning, e-Learning, higher education institution, adult learner, 

trainer či vocational training. Tie boli prekladané konzistentne, akurát v prípade výrazu Joint 

Masters bola zvolená priama transkripcia termínu do slovenčiny. Z príkladov slovných spoje-

ní v oblasti komunitárnej legislatívy sa vyskytli verbonominálne väzby ako: procedures laid 

down (preambula), priorities for implementing the measures (bod 41 úvod. časti dokumentu ), 

may adopt measures (bod 47). K dokresleniu právneho štýlu prispievajú v značnej miere prá-

ve tzv. jazykové šablóny, t. j. ,,ustálené, štandardné právne obraty (spojenia slov, ale i celé ve-

ty), dané v právnej oblasti konvenciami, ktoré vstupujú do právneho prejavu ako ústrojné 

a konštrukčne hotové.“ (Tomášek, 1998, s. 48) 

Medzi príklady lexikálnych šablón môžeme zaradiť napr. following the principle ~ v ná-

dväznosti na zásadu (bod 19 úvod. časti), with a view to ~ s cieľom (Hl. II, kap. 1, čl. 18 ods. 

1b ii). 

Vetné šablóny vyskytujúce sa v preambule dokumentu sa objavujú v identickej podobe 

takmer vo všetkých dokumentoch EÚ: Having regard to the Treaty establishing the European 

Community ~ so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva alebo acting in 

accordance with the procedure laid down in ~ konajúc v súlade s postupom ustanoveným, či 

This Decision shall enter into force ~Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť. 

(Hl. III, čl. 39) Tieto šablóny sú prekladané v súlade s manuálmi pre preklad právnych 

predpisov EÚ (Style Guide, Joint Practical Guide, Manual of precedents for Acts atď). Naj-

častejšie sa vyskytujúcou vetnou šablónou dokumentu je jednoznačne whereas ~ keďže. 

V úvodnej časti dokumentu angl. tzv. ,,recitals“ sa viaže na 49 odsekov. 

Medzi príklady konštrukčných šablón môžeme uviesť pursuant to Decision 1999/ 382/ 

EC ~podľa rozhodnutia 1999/382/ES (Hl. III, čl. 38, ods. 2); on the basis of bilateral agree-

ment ~ na základe dvojstrannej dohody, (Hl. I, kap. 1, čl. 7, ods. 1d); further to Article 151~ 

na základe článku 151 (bod 34 úvod. časti). 

Z jazykových šablón podľa ich funkčného hľadiska možno nájsť v texte aj záverečnú šab-

lónu- datáciu, uzatvárajúcu oznámenie dokumentu- Done at Strassburg, 15 November 2006 ~ 

V Štrasburgu, 15. novembra 2006. 
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K dokresleniu právneho štýlu v neposlednej rade prispievajú aj archaické obraty. Príznačné 

pre komunitárne texty však je, že spomínané archaizmy sa v texte vyskytujú len minimálne na 

rozdiel od angličtiny britských právnych dokumentov- jazyka common law. Rovnako sa 

v texte nevyskytli žiadne dublety termínov až na jediný prípad – terms and conditions (Hl. I, 

kap. 1, čl. 7, ods. 1b). V tom spočíva svojskosť a istá modernosť týchto textov. Z archaických 

obratov, slúžiacich prevažne na zaistenie presného textového odkazovania, boli nájdené len 

napr. thereof, hereby, hitherto, thereto a hereinafter referred to as. 

 

2. PREKLADATEĽSKÉ POSTUPY V EUROTEXTOCH 

V ďalšej časti príspevku by som chcela poukázať na prekladateľské postupy využívané 

v danom eurotexte. Ako teoretické východisko mi slúžia modely translačných postupov na-

vrhnuté Vinay & Darbelnetom (1958), P. Newmarkom (1988) a M. Schreiberom (1994). Je 

potrebné zdôrazniť, že ich modely sa v určitých aspektoch rozchádzajú a venujú sa predo-

všetkým textovým žánrom umeleckého rázu, preto sa musia z daných modelov vybrať len tie 

postupy, ktoré by sa dali aplikovať na právne texty EÚ. Vinay & Darbelnet klasifikujú postu-

py do dvoch kategórií, z ktorých ekvivalencia a adaptácia sa využívajú jedine pri preklade 

umeleckých textov, a sú teda pre skúmaný eurotext nepoužiteľné. 

1. priamy preklad (direct translation): 

• výpožička (borrowing), 

• kalk, 

• doslovný preklad (literal translation); 

2. nepriamy preklad (oblique translation): 

• transpozícia, 

• modulácia, 

• ekvivalencia, 

• adaptácia. 

P. Newmark vo svojej publikácii Approaches to Translation (1988) klasifikuje 17 preklada-

teľských postupov, kým M. Schreiber vo svojej stati v Handbuch Translation (1994) uvádza 

podobne 16 postupov kategorizovaných do lexikálnej, gramatickej a sémantickej oblasti. 

V pilotnom výskume niekoľkých vestníkových strán som si stanovila za cieľ všímať si postu-

py zúžené do týchto kategórií: transpozícia, modulácia (v chápaní Vinay/Darbelneta a Ne-

wmarka), expanzia, redukcia (Newmark/Schreiber), permutácia (Schreiber), kalk, výpožička 

a ustálený preklad (Newmark). Vzhľadom k vecnej povahe a funkcii právneho štýlu sa v da-
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nom právnom EÚ texte dá predpokladať podstatne vyššia miera použitia prekladateľských 

postupov tzv. priameho prekladu (direct translation) a naopak oveľa menšia miera využitia 

techník nepriameho prekladu (oblique translation), skôr typická pre imaginatívnejší, obsahovo 

rôznorodejší beletristický text. To potvrdzujú aj predbežné výsledky analyzovaných vestníko-

vých strán: 

 

Tabuľka 2 

Postup Počet výskytov 
Ustálený preklad 26x 

Kalk 18x 
Výpožička 10x 

Transpozícia konštituentu 29x 
Modulácia 3x 

 

Záverom môžeme zhrnúť, že v príspevku sme sa zamerali na analýzu textu EÚ z oblasti 

celoživotného vzdelávania v rovine grafickej, gramatickej a lexikálnej. Pri grafickej rovine sa 

konfrontovala anglická jazyková verzia dokumentu s jej korešpondujúcou slovenskou ver-

ziou. V prípade gramatickej roviny sa pozornosť venovala prekladu pasívnych konštrukcií, 

modálnych slovies a nominalizácii ako konštitutívnym znakom právnych dokumentov. Lexi-

kálna rovina sa sústredila na analýzu právnych a odborných termínov, slovných spojení, jazy-

kových šablón a ich preklad. Článok načrtol aj druhy prekladateľských postupov, ktoré je 

možné v tomto type textu vzhľadom k jeho vecnej povahe a funkcii očakávať. Môj príspevok 

si nerobí nárok na úplnosť. Štúdiom a analýzou EÚ textov je evidentné, že predstavujú bohatú 

studnicu teoretických a praxeologických translatologických problémov. Je potrebné vážiť si 

náročnú prácu prekladateľov, revízorov a finalizátorov, ktorí sa podieľajú na realizácii prekla-

dov v inštitúciách EÚ. 
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