
Odborný preklad – záujmové štúdium  
- anglický jazyk 
- nemecký jazyk 
- ruský jazyk 
- francúzsky jazyk 

Stručná 
charakteristik
a 

Cieľom štúdia so zameraním na odborný preklad je pripraviť 
profesionálnych prekladateľov pre priemyselné a obchodné podniky a pre 
kultúrne a spoločenské inštitúcie s dôrazom na získanie praktických 
prekladateľských zručností. 

Obsah štúdia Úvod do teórie prekladu, terminológia, prekladové semináre, úvod do 
tlmočenia, tlmočnícke semináre, slovenský jazyk, ekonómia 
a bankovníctvo, štátna správa, právo a súdnictvo, základy techniky, 
európske inštitúcie. Obsah štúdia netvoria jazykové disciplíny, ktorých 
cieľom by bolo zdokonalenie jazykových zručností. 

Ukončenie 
štúdia 

Štúdium sa končí záverečným pohovorom a obhajobou záverečnej 
písomnej práce (komentovaný preklad textu). Študenti získavajú po 
absolvovaní štúdia Osvedčenie o absolvovaní záujmového štúdia 
odborného prekladu v zmysle § 4, ods. 1, písm. d) zákona 568/2009 Z.z. 
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Garant prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. 
Priebeh 
štúdia 

2-ročné štúdium; 108 vyučovacích hodín/semester 
piatok 15.20-18.20 
sobota 8.00–15.30 

Podmienky 
prijatia 

Ukončené vysokoškolské vzdelanie v akomkoľvek odbore, výborná znalosť 
jedného z uvedených jazykov. Prijímacie skúšky sa budú konať len v tom 
prípade, ak počet záujemcov prekročí možnosti fakulty.  

Poplatok za 
štúdium 

500 €/semester 
1000 €/akademický rok  
Poplatok je možné zaplatiť naraz za akademický rok alebo v 2 splátkach. 
Poplatok je nutné zaplatiť do termínu zápisu na štúdium (nie spolu 
s prihláškou o štúdium)

Postup pri 
záujme o 
štúdium 

 vyplniť prihlášku na štúdium (nachádza sa stránke FF UKF v Nitre 
v sekcii Celoživotné vzdelávanie - Záujmové vzdelávanie - odborný 
preklad (AJ, NJ, RJ, FJ) 

 zaplatiť poplatok za prijímacie konanie vo výške 30 €  na číslo účtu 
SK5481800000007000073076; variabilný symbol je 2002xxxxxx 
(kde xxxxxx je posledných šesť číselných znakov občianskeho 
preukazu) 

 platba je možná výlučne bankovým prevodom 
 napísať štruktúrovaný životopis  
 prefotiť vysokoškolský diplom a dať overiť notárom  
 prihlášku, životopis, overený diplom spolu s potvrdením o zaplatení 

poplatku za prijímacie konanie poslať na adresu: 
      Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
      študijné oddelenie pre externé štúdium 
      Štefánikova 67 
      949 74  Nitra 
 v najbližšom akademickom roku štúdium neponúkame   

 

 


