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ÚVOD 

 
Vysokoškolský učebný text Administratívno-právna komunikácia (vzory písomností v poľskom 

jazyku s prekladovými slovníčkami) je určený slovenským študentom poľského jazyka 

a motiváciou pre jeho vznik bola absencia publikácií s podobnou koncepciou. Prioritne sme ho 

pripravili pre výučbu dvoch predmetov zaradených do študijného programu Stredoeurópske 

štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove zameraných na poľský jazyk: 

Odborný preklad, ktorý sa vyučuje v 4. a 5. semestri, a Písomný prejav, ktorý sa realizuje v 5. 

a 6. semestri. Využiteľný však môže byť aj na iných slovenských univerzitách, ktoré majú poľský 

jazyk zaradený do rôznych študijných programov, a to na Univerzite Mateja Bela v Banskej 

Bystrici a na Univerzite Komenského v Bratislave. Výučba poľského jazyka sa v programe 

Stredoeurópske štúdiá realizuje od základov, ale v čase výučby predmetov Písomný prejav 

a Odborný preklad sa predpokladá jazyková úroveň A2 – B1, ktorú študenti nadobudli počas 1. – 

3. (4.) semestra štúdia.    

 

Pri výučbe cudzieho jazyka treba primeranú pozornosť venovať dvom percepčným 

komunikačným zručnostiam (počúvaniu a čítaniu) a dvom produkčným komunikačným 

zručnostiam (písaniu a hovoreniu), ktoré sú potrebné k získaniu komunikačnej kompetencie v 

cudzom jazyku. Cieľom učebného textu Administratívno-právna komunikácia (vzory písomností 

v poľskom jazyku s prekladovými slovníčkami) je prispieť k rozvoju dvoch komunikačných 

zručností – čítania s porozumením cudzojazyčného odborného textu a písania so zameraním na 

produkciu odborného textu v poľskom jazyku. Uvedené komunikačné zručnosti sú zároveň 

predpokladom pre získanie translatologickej kompetencie z poľského do slovenského jazyka a 

opačne.   

 

Učebný text pozostáva celkovo z 34 písomností z oblasti administratívno-právneho štýlu. Výber 

štýlovej oblasti, ako aj samotných dokumentov, bol motivovaný požiadavkami spoločenskej 

praxe, najmä potrebou kvalifikovaných prekladateľov odborných textov z/do poľského jazyka, 

lebo požiadavka prekladateľov malých slovanských jazykov sa javí ako veľmi aktuálna. 

Jednotlivé dokumenty sú v publikácii usporiadané v abecednom poradí. Za každým dokumentom 

sa nachádza poľsko-slovenský prekladový slovníček, ktorý zapĺňa medzeru v oblasti odborných 

prekladových slovníkov a ktorý ponúka terminologické minimum: termíny a terminologické 

spojenia. Okrem termínov a terminologických spojení sme do slovníčkov zaradili: a) skratky 

a skratkové slová s ich plnými ekvivalentmi v poľskom jazyku a im zodpovedajúce skratky 

a skratkové slová s plnými ekvivalentmi v slovenskom jazyku, b) neterminologickú lexiku, ktorá 

slovenským študentom zvyčajne spôsobuje problémy. V tomto druhom prípade vychádzame 

z pedagogickej praxe, keďže s časťou zaradených dokumentov sme už na seminároch pracovali. 

V tabuľkách uvádzame aj slovníkové definície jednotlivých typov dokumentov zohľadnených 

v učebnom texte s cieľom bližšie osvetliť a špecifikovať typ či povahu dokumentu. Dokumenty, 

ktoré obsahuje učebný text, patria do oblasti administratívno-právnej komunikácie a na základe 

komunikantov ich možno rozdeliť do štyroch podskupín: 1. komunikácia medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom (vrátane komunikácie medzi školou a študentom): 

CV/życiorys, list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy, umowa o dzieło, umowa o pracę, 

umowa zlecenia, wypowiedzenie umowy o pracę, wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, 

wniosek o urlop bezpłatny, opinia, dyplom, świadectwo szkolne; 2. komunikácia medzi 

súkromnými osobami, ktorá má oficiálny charakter: cesja wierzytelności, upoważnienie, 
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oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, umowa kupna-sprzedaży samochodu, umowa najmu 

lokalu mieszkalnego, pozew o alimenty, pozew o rozwód, ugoda, testament notarialny; 3. 

komunikácia medzi občanmi a úradmi (inštitúciami): apel, odwołanie, zawiadomienie 

o popełnieniu przestępstwa, petycja, wniosek o rozłożenie grzywny na raty, prośba o interwencję, 

przedsądowe wezwanie do zapłaty; 4. komunikácia medzi obchodnými partnermi: zapytanie 

ofertowe, oferta, protokół reklamacyjny, warunki handlowe sprzedaży wycieciek. Kvôli ľahšej 

orientácii sme sa však v učebnom texte rozhodli pre usporiadanie dokumentov v abecednom 

poradí, nie podľa komunikantov. V jednotlivých dokumentoch neuvádzame explicitne údaje, pri 

ktorých by sme z dôvodu ochrany osobných údajov museli mystifikovať (napr. meno 

a priezvisko, rodné číslo, IČO, DIČ a i.). Vynechávanie údajov iného typu (napr. údaje 

o dosiahnutom vzdelaní v životopise, odôvodnenie v odvolaní a i. je zámerné, ponúka priestor na 

ďalšiu prácu s textom (dopĺňanie údajov na seminároch) s cieľom posilnenia písania v cudzom 

jazyku ako jednej z komunikačných zručností.  

 

V súčasnosti je k dispozícii celý rad poľských publikácií, ktoré predstavujú písomnosti 

administratívno-právnej komunikácie z teoretického i praktického hľadiska. Oproti spomínaným 

publikáciám, ktoré sú jednostranne zamerané na poľského čitateľa, náš učebný text, vďaka 

zaradeniu prekladových slovníčkov, berie ohľad na slovenského percipienta a je prispôsobený 

jeho potrebám. Okrem rozšírenia slovnej zásoby, najmä v oblasti administratívno-právnej 

terminológie, si slovenský percipient prostredníctvom učebného textu osvojí špecifiká vybraných 

vecných žánrov administratívno-právneho štýlu, bude ovládať pravidlá zdvorilostnej 

komunikácie a bude schopný samostatne koncipovať tieto žánre v poľskom jazyku a preložiť ich 

do slovenského jazyka. Za výhodu publikácie tiež považujeme, že okrem izolovaného uvádzania  

termínov či terminologických spojení v slovníčkoch ich percipient môže sledovať aj v širšom 

kontexte, v konkrétnych dokumentoch, ktoré slovníčkom predchádzajú.  

 

Jednotlivé písomnosti sme čerpali z internetových zdrojov, ale celý text prešiel korektúrou po 

vecnej aj jazykovej stránke. Pri zostavovaní učebného textu i jeho korektúrach sme sa opierali 

najmä o odborné publikácie, ktoré sa venujú štruktúre dokumentov administratívno-právneho 

štýlu (napr. Kienzler 2002, Pawelec a kol. 2007, Wolańska a kol. 2010, Zaśko-Zielińska a kol. 

2008), o výkladové a ortografické slovníky poľského jazyka, o všetky jestvujúce prekladové 

poľsko-slovenské a slovensko-poľské slovníky (najmä o odborný slovník pod názvom Słownik 

terminologii prawniczej i ekonomicznej polsko-słowacki, Juchniewiczová – Zoričáková – Papierz, 

2008), o informácie z jazykovej poradne umiestnené na webovej stránke Rady Jezyka Polskiego, 

Národný korpus poľského jazyka, ako aj ďalšie pramene, ktoré sú uvedené v zozname 

bibliografických odkazov. 

 

Veríme, že učebný text poslúži nielen študentom, ale aj širšej verejnosti, najmä prekladateľom 

a tlmočníkom, ale aj všetkým tým, ktorí sú v kontakte s odborným poľským jazykom.  

 

Marta Vojteková 

 

 


