
 

Odborný seminár spojený s workshopom  

Terminologická práca a preklad  
22.10.2015, ST-114 

(Štefánikova tr. 67, FF UKF v Nitre) 
 

P R O G R A M 
09.15-09.25 hod. Privítanie, predstavenie prednášajúcich, 

oboznámenie s programom 
PaedDr. Oľga Wrede, PhD. 
Katedra germanistiky FF UKF v Nitre 

09.25-10.45 hod. Význam, potreba a služba terminológie a 
terminologickej práce alebo Úklady terminológie  
a terminologická kultúra na Slovensku 

PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. 
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM  
v Trnave 
 

10.45-11.00 hod.  Prestávka   
11.00-12.30 hod. Prezentácia terminologických databáz využívaných 

pri prekladoch v EP 
Mgr. Lenka Mészárosová 
praktikantka EP v Luxemburgu 

12.30-13.00 hod. Prestávka  

13.00-14.15 hod. Ako pracovať s terminologickou databázou 
TRANSTERM  

Mgr. Martin Drlík, PhD. 
Katedra informatiky FPV UKF v Nitre 

14.15-14.30 hod. Diskusia Mgr. Jozef Štefčík, PhD. 
Katedra translatológie FF UKF v Nitre 

 

Organizátor: Katedra germanistiky FF UKF v Nitre  
Podujatie je výstupom projektu KEGA  č. 030UKF-4/2013:  

Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím technológií Web 2.0. 



Prednášajúci: 

 
PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. 

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave 

vysokoškolská pedagogička a prekladateľka, zakladateľka Terminologického fóra  

 

Anotácia: 

Autorka príspevku poukáže na  potreby a služby  spoločensky, kultúrne a odborne významnej 
aktivity a vedného odboru.  Zameria sa na  pozitívne aspekty terminológie a terminologickej 
práce z hľadiska lingvistického, odborného a spoločenského v kontraste 
s ne/vedomou ignoráciou terminologických zásad, odporúčaní noriem prekladateľom, 
odborníkom, firmy a inštitúcie. Poukáže aj na úskalia,  hrozby, terminologickú ne/kultúru 
a dôsledky pre spoločnosť, národ, jazyk, identitu a odbornú komunikáciu. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mgr. Lenka Mészárosová 

absolventka štúdia Prekladateľstva a tlmočníctva na UKF v Nitre, praktikantka 
EP v Luxemburgu, prekladateľka na voľnej nohe  

 

Anotácia: 

Prezentácia sa zameriava na databázy (terminologické, kontextové, databázy dokumentov), 
ktoré sa aktívne využívajú pri prekladoch na slovenskom prekladateľskom oddelení 
v Európskom parlamente.  

___________________________________________________________________________ 

 

Mgr. Martin Drlík, PhD. 

Katedra informatiky FPV UKF v Nitre 

vysokoškolský pedagóg, autor terminologickej databázy TRANSTERM 

 

Anotácia: 

Workshop je venovaný prezentácii terminologickej databázy TRANSTERM vytvorenej v rámci 
projektu KEGA č. 030UKF-4/2013: Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím 
technológií Web 2.0. Študenti sa na konkrétnych úlohách oboznámia s postupom pri vytváraní 
on-line glosárov terminologickej databázy TRANSTERM a so zásadami, ktoré treba dodržiavať pri 
vkladaní jednotlivých terminologických záznamov. 

 


