
Príloha č. 3  

 

„Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby UK“ 
 

Odborná spôsobilosť 

 

 

Poskytovateľ k preukázaniu splnenia podmienok odbornej spôsobilosti predloží pred zmenou 

osoby prekladateľa alebo tlmočníka originály alebo úradne overené dokumenty: 

 

- Profesijný životopis osoby zodpovednej za poskytnutie služieb,  z ktorého musia byť zrejmé 

nasledovné skutočnosti: 

- meno a priezvisko osoby, dátum narodenia 

- najvyššie ukončené vzdelanie osoby, pričom min. úroveň je VŠ I. stupňa, 
- jazykové znalosti, 

- počet rokov a zoznam odbornej praxe osoby (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne, 

miesto plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ a mailový kontakt na túto osobu), 

K životopisu priloží čestné vyhlásenie osoby, že bude k dispozícii na plnenie predmetu 

zmluvy do konca účinnosti zmluvy. 

 

- Doklady o odbornej kvalifikácii osoby (prekladateľ / tlmočník), pričom za akceptované 

dôkazy sa budú považovať: 

a) oprávnenie na vykonávanie tlmočníckej a/alebo prekladateľskej činnosti, napr. výpis 

zo živnostenského registra alebo doklad o zapísaní do zoznamu znalcov, tlmočníkov 

a prekladateľov (§ 5 zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

Poskytovateľ dotknuté doklady nemusí predkladať iba uvedie druh dokladu, objednávateľ  

ich overí z dostupných zdrojov, alebo 

b) doklad o ukončení štúdia príslušných jazykov na vysokej škole (min I. stupeň) alebo 
c) doklad o zložení štátnej jazykovej skúšky príslušných jazykov na jazykovej škole, ktorá 

má na to oprávnenie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

- Dôkazy o odbornej praxi prekladateľov - zoznam min. 10 prekladov z / do AJ, resp. 5 

prekladov z / do NJ, resp. po  3 prekladoch z ostatných jazykov v oblasti, ktorej sa predmet 

zákazky týka s uvedením údajov o roku vyhotovenia prekladu, názov dokumentu a rozsah 

dokumentu v normostranách (minimálne 100 normostrán súhrnne v AJ, resp. minimálne 50 

normostrán súhrnne NJ, resp. minimálne 6 normostrán súhrnne v každom z ostatných 

jazykoch), pre koho bol preklad realizovaný a kontaktnú osobu s mailovým kontaktom, 

u ktorej je možné overiť pravdivosť uvedených informácií. 

 

- Dôkazy o odbornej praxi tlmočníkov - špecifické schopnosti, zručností, skúsenosti - zoznam 

min. 5  realizovaných tlmočení v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka s uvedením,  

pre koho bolo tlmočenie realizované a kontaktnú osobu s mailovým kontaktom, u ktorej je 

možné overiť pravdivosť uvedených informácií. 

- min. 5 rokov praxe alebo zapísanie do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (§ 5 

zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).   
 

Poskytovateľ umožňuje, aby jedna osoba bola uvedená ako prekladateľ aj vo viacerých 

jazykoch, prípadne aby mala kumulované pozície - prekladateľ aj tlmočník v anglickom 

jazyku. 


