
 

 
Prekladatelia EP 
 

V nijakej inej inštitúcii nie sú požiadavky na kombináciu IT znalostí, mentálnej flexibility, jazykovej 
rôznorodosti, rýchlosti prekladu a informovanosti o súčasných záležitostiach také žiadané ako 
v Parlamente. Úloha Parlamentu je pozmeňovať právne predpisy – prevažná väèšina východiskových 

textov je predložená vo forme pozmeòujúcich návrhov, ktoré majú väèšinou krátke termíny. To prináša 
dodatočnú výzvu, keďže prekladateľ musí rýchlo porozumieť kontextu a pochopiť, ako pozmeňujúci návrh 
zapadá do daného kontextu. 
 
Naši prekladatelia sú zvyčajne ľudia s bezchybnou znalosťou cudzieho jazyka, ktorí dokonale ovládajú 
svoj materinský jazyk, ktorí však nevyhnutne nemusia mať profesionálne skúsenosti lingvistov. Mnohí 
naši prekladatelia študovali iné odbory a majú veľmi odlišné profesijné pozadie, vďaka čomu prinášajú do 
prekladu textov o najrozmanitejších témach nami vysoko cenené poznatky. 
 

Systém pivotného jazyka 
 

Prekladatelia v Parlamente prekladajú všetky typy dokumentov z rozličných východiskových jazykov 
do svojho materinského jazyka. Avšak so zvýšením počtu jazykových kombinácií na 552 nie je vždy možné 
prekladať priamo z východiskového jazyka do cieľového jazyka, najmä v prípade menej používaných 
jazykov. Od roku 2004 rieši Európsky parlament túto situáciu používaním systému pivotného jazyka – text 
sa najprv preloží do angličtiny, francúzštiny alebo nemčiny, a následne z tohto jazyka do ďalších jazykov. 
Ďalšie často používané jazyky EÚ, a to španielčina, taliančina a poľština, by sa takisto čoskoro mohli stať 
pivotnými jazykmi. 
 

Zadávanie činností tretím stranám 
 

Aby sa GR TRAD vyrovnalo so stále narastajúcim dopytom, obracia sa s prekladmi neprioritných textov 
na externých dodávateľov. Zadávanie prekladov tretím stranám vychádza z typu dokumentu 
a z pracovnej záťaže. Dokumenty najvyššej priority, t. j. legislatívne dokumenty a dokumenty, ktoré budú 
predložené na hlasovanie v pléne, sa prekladajú, ak to dovolia vnútorné zdroje, interne. Iné typy 

dokumentov, najmä administratívne texty, sa èasto zadávajú tretím stranám. Približne 30 % dokumentov na 
preloženie sa prekladá externe. 
 

Technológie prekladateľských služieb 
 

Prekladatelia v Parlamente disponujú širokou ponukou nástrojov a technológií, ktoré urýchľujú 
prekladateľský postup, znižujú riziko zlyhania ľudského faktora a zvyšujú konzistentnosť prekladov 
pomocou používania prekladových pamätí a konzultácií dokumentových a terminologických databáz. 
Pravidelne sa vyvíjajú nové nástroje ako reakcia na požiadavky moderných prekladateľských služieb a pre 
ďalšie zvyšovanie kvality práce prekladateľov. 
 


