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Zistenia v tlmočení cudzincom: Zistenia v tlmočení cudzincom: 
správne orgány a súdy, 2011správne orgány a súdy, 2011

Národné správy o stave tlmočenia:  

PL: Helsinská nadácia pre ľudské práva - PL: Helsinská nadácia pre ľudské práva - Maja Tobiasz Maja Tobiasz 

CZ: Organizácia na pomoc utečencom - CZ: Organizácia na pomoc utečencom - Hana Franková Hana Franková 

HU: Maďarský helsinský výbor - HU: Maďarský helsinský výbor - Orsolya S. Vecsera Orsolya S. Vecsera 

UA: Caritas - UA: Caritas - Kristina JarošKristina Jaroš

SK: Liga za ľudské práva SK: Liga za ľudské práva - Zuzana Števulová- Zuzana Števulová

Komunikácia s cudzincami: právne dôsledky tlmočenia.Komunikácia s cudzincami: právne dôsledky tlmočenia.

Porovnanie praktík v Poľsku, v Maďarsku, v Česku, na Porovnanie praktík v Poľsku, v Maďarsku, v Česku, na 
Slovensku a na Ukrajine. Slovensku a na Ukrajine. 



  

Hlavné identifikované nedostatky v tlmočení Hlavné identifikované nedostatky v tlmočení 
cudzincom v správnom a súdnom konaní:cudzincom v správnom a súdnom konaní:

1. účastníci konania nepoznajú úradné postupy1. účastníci konania nepoznajú úradné postupy
2. jazyky sú nepresne určené2. jazyky sú nepresne určené
3. nie sú podmienky pre sústredenie sa3. nie sú podmienky pre sústredenie sa
4. vznikajú nekvalitné zápisnice4. vznikajú nekvalitné zápisnice
5. tlmočník je nedostupný5. tlmočník je nedostupný
6. tlmočník má obmedzenú slovnú zásobu6. tlmočník má obmedzenú slovnú zásobu
7. tlmočník nedodržiava etický kódex tlmočenia7. tlmočník nedodržiava etický kódex tlmočenia
8. tlmočník preberá iné funkcie8. tlmočník preberá iné funkcie
9. nepresné tlmočenie má dôsledky len pre cudzinca9. nepresné tlmočenie má dôsledky len pre cudzinca
10. inštitúcia sťažuje tlmočenie10. inštitúcia sťažuje tlmočenie



  

Právo a “misinterpretation“Právo a “misinterpretation“

- cudzinec nepozná detaily priebehu, má iné - cudzinec nepozná detaily priebehu, má iné 
očakávania ohľadom výpovede na hraniciachočakávania ohľadom výpovede na hraniciach

- zápisnica o dôvodoch podania žiadosti o azyl je - zápisnica o dôvodoch podania žiadosti o azyl je 
stručná, niekedy bez prof. tlmočeniastručná, niekedy bez prof. tlmočenia

- rozhodnutia sú tlmočené ústne, sumarizovane, - rozhodnutia sú tlmočené ústne, sumarizovane, 
bez výkladu; úplné znenie rozhodnutí je bez výkladu; úplné znenie rozhodnutí je 
písomne v št. jazyku, cudzinec nerozumie písomne v št. jazyku, cudzinec nerozumie 

- presnosť rozhodnutia od presnosti tlmočenia- presnosť rozhodnutia od presnosti tlmočenia



  

Právo a “misinterpretation“Právo a “misinterpretation“

- ak pre nedostatok tlmočníkov tlmočí niekto - ak pre nedostatok tlmočníkov tlmočí niekto 
nekompetentný, spolupodieľa sa na zásadných nekompetentný, spolupodieľa sa na zásadných 
chybách,  ktoré majú vplyv v rozhodovaní  chybách,  ktoré majú vplyv v rozhodovaní  

- dodatočné objasňovanie neúplných vyjadrení  - dodatočné objasňovanie neúplných vyjadrení  
úrady niekedy interpretujú ako zavádzajúce či úrady niekedy interpretujú ako zavádzajúce či 
kontradikčné vyhlásenia cudzincakontradikčné vyhlásenia cudzinca

- každá nezrovnalosť slúži ako dôkaz o - každá nezrovnalosť slúži ako dôkaz o 
nedôveryhodnosti cudzinca v ďalšom konanínedôveryhodnosti cudzinca v ďalšom konaní



  

Komunikácia a “misinterpretation“Komunikácia a “misinterpretation“

- - tlmočník nemá dostatočnú slovnú zásobu v tlmočník nemá dostatočnú slovnú zásobu v 
terminológii práva a migrácieterminológii práva a migrácie

- tlmočník nepozná reálie a kultúru krajiny pôvodu - tlmočník nepozná reálie a kultúru krajiny pôvodu 
cudzinca, vrátane špecifík vyjadrovania v danej cudzinca, vrátane špecifík vyjadrovania v danej 
krajine, posúva preklad do významovo krajine, posúva preklad do významovo 
nezodpovedajúcej roviny, alebo pretlmočí nezmyselnezodpovedajúcej roviny, alebo pretlmočí nezmysel



  

Komunikácia a “misinterpretation“Komunikácia a “misinterpretation“

Osoba, ktorá komunikuje s cudzincom, robí v Osoba, ktorá komunikuje s cudzincom, robí v niektorýchniektorých  
prípadoch zásahy, ktoré sťažujú rozprávanie ako aj prípadoch zásahy, ktoré sťažujú rozprávanie ako aj 
kvalifikované tlmočenie:kvalifikované tlmočenie:

- nevysvetlením postupu celého konania cudzincovi, - nevysvetlením postupu celého konania cudzincovi, 

- častým kladením zatvorených a špecifikujúcich otázok,- častým kladením zatvorených a špecifikujúcich otázok,

- častým prerušovaním odpovedí, - častým prerušovaním odpovedí, 

- vlastným preformulovaním výpovede do nedoslovného - vlastným preformulovaním výpovede do nedoslovného 
zápisuzápisu



  

Tzv. jazykové „samozrejmosti“ Tzv. jazykové „samozrejmosti“ 

 členenie a pomenovanie príbuzenstvačlenenie a pomenovanie príbuzenstva
 opisy vnemov, emócií, hodnotenie udalostíopisy vnemov, emócií, hodnotenie udalostí
 tabuizované informácie o nenarodených a tabuizované informácie o nenarodených a 

mŕtvych a o zdravotnom stavemŕtvych a o zdravotnom stave
 pomenovania častí tela, členenia krajiny, pomenovania častí tela, členenia krajiny, 

adresy, majetkuadresy, majetku
 jazyky bez privlastňovacích zámen, jazyky bez privlastňovacích zámen, 

nerozlíšenie zámen podľa rodu nerozlíšenie zámen podľa rodu 



  

Tzv. jazykové „samozrejmosti“ Tzv. jazykové „samozrejmosti“ 

 čas bez čísielčas bez čísiel
 desiatky rôznych kalendárnych systémovdesiatky rôznych kalendárnych systémov
 iné kategórie rodu, výchovy, vzdelaniainé kategórie rodu, výchovy, vzdelania
 predstavy o politickej a náboženskej identitepredstavy o politickej a náboženskej identite
 rôznosť prejavov sociálnych skupín a triedrôznosť prejavov sociálnych skupín a tried
 iné definície „rasy“, etnikainé definície „rasy“, etnika



  

Príklad: dotazníkové otázkyPríklad: dotazníkové otázky

Uveďte krajinu, v ktorej sa začala vaša cesta Uveďte krajinu, v ktorej sa začala vaša cesta 
(krajina pôvodu alebo pobytu, kedy): ; Trasa z (krajina pôvodu alebo pobytu, kedy): ; Trasa z 
krajiny, kde sa začala cesta, po miesto vstupu krajiny, kde sa začala cesta, po miesto vstupu 
na územie Slovenskej republiky: ; Dátumy a na územie Slovenskej republiky: ; Dátumy a 
časy cesty: ; Prechod hranice dňa: ; Na časy cesty: ; Prechod hranice dňa: ; Na 
hraničnom priechode: ; alebo Mimo hraničnej hraničnom priechode: ; alebo Mimo hraničnej 
kontroly (nelegálny vstup):; Použité dopravné kontroly (nelegálny vstup):; Použité dopravné 
prostriedky: Verejná doprava (akou formou?), prostriedky: Verejná doprava (akou formou?), 
Vlastné vozidlo, Iné prostriedky (aké?) ; Aká Vlastné vozidlo, Iné prostriedky (aké?) ; Aká 
je cieľová krajina vašej cesty? ;je cieľová krajina vašej cesty? ;



  

Príklad: etnografické otázkyPríklad: etnografické otázky

Spomenuli ste, že ste museli odísť. Mohli by ste Spomenuli ste, že ste museli odísť. Mohli by ste 
mi, prosím, povedať viac o období, keď ste sa mi, prosím, povedať viac o období, keď ste sa 
rozhodovali, či odídete? rozhodovali, či odídete? 

Povedzte mi prosím viac o tom, ako bola Povedzte mi prosím viac o tom, ako bola 
zorganizovaná vaša cesta.zorganizovaná vaša cesta.

Mohli by ste, prosím, podrobne opísať priebeh Mohli by ste, prosím, podrobne opísať priebeh 
cesty? cesty? 



  

Príklad: dotazníkové otázkyPríklad: dotazníkové otázky

Akými finančnými prostriedkami v súčasnosti Akými finančnými prostriedkami v súčasnosti 
disponujete? ;disponujete? ;

Aký hnuteľný a nehnuteľný majetok vlastníte? Aký hnuteľný a nehnuteľný majetok vlastníte? 
Dostávate finančnú alebo materiálnu pomoc od Dostávate finančnú alebo materiálnu pomoc od 
fyzickej osoby alebo právnickej osoby? ;fyzickej osoby alebo právnickej osoby? ;



  

Príklad: etnografické otázkyPríklad: etnografické otázky

Mohli by ste povedať viac o vašej majetkovej Mohli by ste povedať viac o vašej majetkovej 
situácii, keď ste boli doma? situácii, keď ste boli doma? 

Povedzte mi prosím viac o tom, kto vo vašej Povedzte mi prosím viac o tom, kto vo vašej 
rodine rozhodoval o tom, čo komu patrí. rodine rozhodoval o tom, čo komu patrí. 

O aký majetok sa jednalo? O aký majetok sa jednalo? 

Kto o vašom majetku rozhoduje v súčasnosti?Kto o vašom majetku rozhoduje v súčasnosti?



  

Zodpovedajúce návrhyZodpovedajúce návrhy

- miera vysvetlenia postupu konania cudzincovi- miera vysvetlenia postupu konania cudzincovi

- preverovanie znalosti jazykov cudzinca a tlmočníka- preverovanie znalosti jazykov cudzinca a tlmočníka

- miera pozornosti počas počúvania- miera pozornosti počas počúvania

- rýchlosť vedenia interview, kvalita kladených otázok- rýchlosť vedenia interview, kvalita kladených otázok

- frekvencia prerušovania odpovedí, presnosť a vernosť - frekvencia prerušovania odpovedí, presnosť a vernosť 
zápisuzápisu

- - zhotovovanie kvalitných zápisníc, zhotovovanie kvalitných zápisníc, prítomnosť prítomnosť 
audiozáznamu, audiozáznamu, sprístupnenie záznamov cudzincovisprístupnenie záznamov cudzincovi

- vytvorenie siete a databázy školených tlmočníkov - vytvorenie siete a databázy školených tlmočníkov 
monitorovanie pozície tlmočníka, etický kódexmonitorovanie pozície tlmočníka, etický kódex

- prejavy osobného a inštitucionálneho postoja voči - prejavy osobného a inštitucionálneho postoja voči 
cudzincomcudzincom
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Thank you for your attention!Thank you for your attention!

For more research please visit:For more research please visit:

https://uniba.academia.edu/HelenaTužinská/https://uniba.academia.edu/HelenaTužinská/
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