
 
 
Cieľom projektu je zapojiť študentov stredných škôl do súťaže v odbornom preklade. 

Prekladať sa budú kratšie žurnalistické texty zo zahraničných časopisov, novín alebo 

internetových médií v limitovanom rozsahu. 

 

Organizačné pokyny prekladateľskej súťaže PreklaĎATEĽ: 

 

1) súťaže sa môže zúčastniť akýkoľvek stredoškolák vo veku 16 a viac rokov 

2) odborný preklad musí mať rozsah 700-1200 slov (počet slov sa dá prerátať 

v textovom editore Word/Posúdiť/Počet slov) 

3) žurnalistický text súťažiaci čerpá zo zahraničných časopisov, novín alebo 

internetových médií   

4) prekladá sa z anglického do slovenského jazyka  

5) prihlášku do súťaže spolu s prekladom treba zaslať do 19. marca 2018 

6) kontaktná adresa na posielanie prihlášok a prác:  

poštová: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 

Bratislava (posielať prihlášku a text poštou nie je nutné, stačí využiť elektronickú 

adresu) 

elektronická: sosmis@centrum.sk (text je nutné poslať v elektronickej podobe) 

7) preklad treba odovzdať v elektronickej podobe prepísaný v textovom editore 

(napr. Microsoft Word) 

8) textový súbor by mal mať predpísané formátovanie: písmo Times New Roman, 

veľkosť písma 15 pre nadpis, 12 pre text, jasne odlíšený nadpis a meno 

prekladateľa, dvojité riadkovanie, zarovnávanie na oba okraje.  

 

 

AKO BY MAL ASI VYZERAŤ NADPIS 
preložil Filip Ďateľ  

 

 

A takto nejako by mal pokračovať samotný text prekladu. Dvojité riadkovanie je dôležité, 

aby korektori mohli vpisovať poznámky medzi riadky a ohodnotiť kvalitu prekladu. 

Okrem toho požadované formátovanie dokazuje bežné znalosti písania v textovom editore. 

Nezabudnite na zarovnávanie. 

 

9) okrem preloženého textu treba zaslať aj originál textu. Ak ide o text 

z internetového zdroja, treba uviesť jeho internetovú adresu v podobe 

www.adresa.xxx, ak ide o printový zdroj treba poslať originál alebo kópiu textu 

a údaje o periodiku, v ktorom sa vyskytoval (názov periodika, dátum vydania, 

vydavateľstvo). 

10) súťažné príspevky budú vyhodnotené v priebehu marca/apríla 2018 

11) súťažiaci budú informovaní o výsledku emailom v mesiaci apríl 

mailto:sosmis@centrum.sk
http://www.adresa.xxx/


12) do finále bude vybraných 5 najlepších prekladov. Súťažiaci budú pozvaní 

priamo do školy SOŠ masmediálnych a informačných štúdií a pred odbornou 

komisiou obhája svoj preklad – pôjde o krátky pohovor o prekladanom texte, 

jeho výbere, prípadných chybách a prekladateľských riešeniach 

13) súťažné preklady bude posudzovať odborná komisia, ktorej členmi sú učitelia 

odborného prekladu a zároveň odborníci z praxe a učitelia slovenského jazyka, 

štylistiky a masmediálnych predmetov. 

14) finále sa bude konať v máji 2018 (o termíne vás budeme informovať)  

15) víťazi súťaže získajú diplomy a ocenenia 

 

 

 

 

 

 

 

 


