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Počet úradných jazy-
kov v Európskej únii je 
v súčasnosti 24 a ja-
zyková rozmanitosť 
tak prirodzene p red-
stavuje základný 
kameň EÚ. Jazyková 
rôznorodosť však zá-
roveň bráni občanom 
jednotlivých krajín na-
plno využívať online 
aktivity a obmedzuje 
ich prístup k mnohým 
digitálnym výhodám. 
Nejeden Európan často 
nemá k dispozícii po-
trebné informácie 
v jazyku, ktorému ro-
zumie. Riešením, ako 
prekonať a odstrániť 
jazykové bariéry pri 
vytváraní jednotného 
digitálneho trhu, sú 
jazykové technológie.

Jazykové technológie 
pomáhajú zabezpe-
čovať bezproblémovú 
komunikáciu medzi 
jednotlivcami, podnik-
mi a verejnými inšti-
túciami bez ohľadu na 
hranice a jazyky. 

Umožňujú totiž malým 
a stredným podnikom 
vstúpiť na celoeuróp-
sky trh, podporujú rast 
podnikania a tvorbu 
nových pracovných 
miest. Jazykové tech-
nológie sú zárukou, že 
spotrebitelia nebudú 
diskriminovaní pri vy-
užívaní online aktivít 
kvôli jazyku, ktorým 
hovoria.

Vďaka pokroku v oblas-
ti jazykových techno-
lógií, akým je aj stro-
jový preklad, môže 
byť jednotný digitálny 
trh naozaj viacjazyčný. 
Komunikácia uskutoč-
ňujúca sa aj pomocou 
strojového prekladu 
spája občanov, verejné 
inštitúcie a mimovlád-
ne organizácie rôznych 
národností, podporuje 
zvýšenú interakciu, 
angažovanosť a vzá-
jomné porozumenie. 
Výsledkom nie je len 
jednotný digitálny trh, 
ale aj  integrovanejšia 
viacjazyčná Európa.

CESTA 
K VIACJAZYČNE
PREPOJENEJEUROPE
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CEF (NPE) fi nancuje 
projekty, ktorých cie-
ľom je zaplniť biele 
miesta na mape eu-
rópskej energetiky, 
dopravy a digitálnych 
služieb. Jeho zámerom 
je aj budovanie eko-
logickejšieho európ-
skeho hospodárstva 
podporovaním čistej-
šieho spôsobu dopra-
vy, vysokorýchlostné-
ho širokopásmového 
pripojenia a ľahšieho 
prístupu k využíva-
niu obnoviteľných 
zdrojov energie v sú-
lade so stratégiou Eu-
rópa 2020.

Financovanie energe-
tických sietí bude mať 
za následok ďalšie 
zjednocovanie vnú-
torného energetické-
ho trhu, znižovanie 
energetickej závislosti 
EÚ a posilňovanie bez-
pečnosti dodávok. CEF, 
ktorý sa zameriava na 
inteligentné, udrža-
teľné a plne prepojené 
dopravné, energetické 
a digitálne siete, po-
môže dotvoriť jednot-
ný európsky trh.

CEF
Nástroj na prepájanie Európy 
(NPE) 
Connecting Europe Facility

CEF.AT (NPE.SP)  je bez-
pečná a fl exibilná plat-
forma strojového pre-
kladu, ktorá sa dokáže 
pripojiť na akúkoľvek 
infraštruktúru digi-
tálnych služieb, čím 
sa táto platforma stá-
va viacjazyčnou.

CEF.AT nadväzuje na sys-
tém   strojového prekla-
du Európskej komi-
sie MT@EC, ktorý je 
v prevádzke od roku 
2013 a je k dispozícii 
inštitúciám EÚ, vlá-
dam členských štá-
tov, mnohým infor-
mačným systémom 
EÚ a internetovým 
službám. CEF.AT chce 
v budúcnosti ponú-
kať nástroje a služby, 
vďaka ktorým by ve-
rejné služby jednotli-
vých štátov fungovali 
viacjazyčne.

Strojový preklad NPE (NPE.SP)
Connecting Europe Facility. 
Automated Translation
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Koordinácia európskych 
jazykových zdrojov (KEJZ) 
European Language
Resource Coordination

ELRC
ELRC (KEJZ) je inicia-
tíva, prostredníctvom 
ktorej plánuje Európ-
ska komisia vytvoriť 
jedinečnú databázu 
jazykových dát. Ide 
o prvý krok s cieľom 
prispôsobiť platformu 
strojového prekladu 
CEF.AT potrebám ve-
rejných služieb vo 
všetkých členských 
štátoch EÚ, na Islande 
a v Nórsku.

ELRC tak prispeje k pre-
konávaniu priepasti 
medzi schopnosťami 
dnešných systémov 
strojového prekladu, 
ktoré Európska komi-
sia ponúka jednotli-
vým európskym verej-
ným správam,  a medzi 
skutočnými, každo-
dennými požiadavka-
mi týchto správ.

ELRC
Platforma CEF.AT sa 
bude opierať o štatis-
tický model strojové-
ho prekladu, ktorý sa 
trénuje na existujú-
cich prekladoch vy-
tvorených človekom. 
Na tvorbu preklado-
vých soft vérov, ktoré 
by mohli poskytovať 
použiteľné texty or-
gánom verejnej sprá-
vy v jednotlivých 
krajinách EÚ a použí-
vateľom verejných on-
line služieb, sú potreb-
né jazykové zdroje.

Iniciatíva ELRC hľa-
dá jednak voľne 
dostupné dáta  t. j. 
údaje, ktoré je mož-
né voľne opakovane 
použiť a šíriť pro-
stredníctvom prísluš-
ných portálov, jednak
komerčne dostupné 
súbory dát. komerčne 
dostupné súbory dá

Na zlepšenie povedo-
mia o dôležitosti da-
tabáz a jazykových 
zdrojov, ktoré sú po-
trebné pre strojový 
preklad, sa v každej z 30 
zúčastnených krajín 
Európy konajú infor-
mačné semináre.

ELRC zriadila tech-
nickú a právnu asis-
tenčnú službu, ktorej 
úlohou je odpovedať 
na otázky týkajúce sa 
technických a práv-
nych aspektov použí-
vania, tvorby, získa-
vania alebo zdieľania 
jazykových zdrojov. 
Asistenčná služba je 
bezplatná a odpoveď 
na vaše otázky odosie-
la v priebehu jedného 
pracovného dňa.
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Zlepšenie kvality slu-
žieb, ktoré ponúka 
platforma strojového 
prekladu CEF.AT, si vy-
žaduje, aby sa soft vér 
trénoval na relevant-
ných jazykových 
dátach vo všetkých 
úradných jazykoch 
krajín zapojených 
do programu CEF.

Štátne a vládne inšti-
túcie, ako aj nezisko-
vé a súkromné orga-
nizácie v členských 
krajinách Európskej 
únie a v ďalších kra-
jinách podieľajúcich 
sa na platforme CEF.
AT každý deň vypro-
dukujú značné množ-
stvo jazykových dát, 
ktoré predstavujú 
cenné jazykové zdroje 
pre platformu CEF.AT.

Medzi databázy a ja-
zykové zdroje, ktoré 
už v súčasnosti slúžia 
na zlepšovanie strojo-
vého prekladu, patria 
paralelné korpusy, 
rozsiahle jednojazyč-
né korpusy (napríklad 
jednotlivé národné 
korpusy) a jazyko-
vé zdroje zamerané 
na špecifi cké oblasti 
vrátane terminolo-
gických databáz a ta-
xonómií z oblasti ve-
rejnej správy a verej-
ných online služieb. 
Verejné online služ-
by, ktoré chce pod-
poriť platforma CEF.
AT, sa týkajú práv 
spotrebiteľov, kultú-
ry, práva, sociálneho 
zabezpečenia, zdra-
votníctva, verejné-
ho obstarávania atď.

ČO SÚ JAZYKOVE 
ZDROJE A NAČO 
SÚ POTREBNÉ?

É
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Ako jazykové zdroje 
môžu poslúžiť rôzne 
typy dokumentov: 
správy, súpisy termí-
nov, letáky, sprievod-
covia atď. Niektoré sú-
bory dát pochádzajúce 
z verejných inštitúcií 
sa dajú v strojovom 
preklade využiť pria-
mo: zarovnané korpu-
sy z prekladových pa-
mätí, terminologické 
zdroje, glosáre a slov-
níky. 

Mnohé ďalšie zdroje 
sú prístupné ako in-
formačné dokumen-
ty: správy, príručky, 
záznamy o adminis-
tratívnych záležitos-
tiach atď.
Dôležité je, aby sprístup-
nené textové dokumenty 
boli editovateľné.
Skenovaný dokument 
vo formáte PDF by sa 
nedal použiť, ak by bol 
vytvorený jednodu-
chým rozpoznávaním 
znakov (OCR).

AKÉ JAZYKOVE 
ZDROJE SÚ
VHODNÉ PRE 
PLATFORMU
CEF.AT?

É
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KORPUSY

TERMINOLOGICKÉ
ZDROJE

GLOSÁRE

GRAMATIKY

STROJOVÝ
PREKLAD

Pri trénovaní strojového prekladu 
sa používajú rozličné druhy dát:
prekladové pamäte: 
databázy, ktoré obsa-
hujú preklady vytvore-
né človekom, sa môžu 
využiť pri budúcich 
prekladoch, ale aj pri 
trénovaní systémov 
strojového prekladu;
korpusy: jednojazyč-
né a viacjazyčné kor-
pusy – porovnateľné, 
zarovnané a paralelné 
dokumenty;
terminologické
zdroje: štruktúrované 
súbory odborných po-
menovaní z rôznych 
oblastí obsahujúce re-
levantné jazykové in-
formácie;

prekladové/jazyko-
vé modely: štatistic-
ké informácie, ktoré 
určujú pravdepodob-
nosť časti nepoznané-
ho/nevideného textu 
a ktoré sú založené na 
trénovaných dátach;
glosáre: jednojazyčné 
a viacjazyčné zozna-
my slov, viacslovných 
pomenovaní, viet a i.,  
všeobecné alebo za-
merané na konkrétnu 
oblasť;
gramatiky: súbory 
pravidiel zaoberajú-
cich sa stavbou jazy-
ka.

AKÉ DRUHY DÁT SU 
POTREBNÉ 
PRI TRÉNOVANÍ 
STROJOVÉHO 
PREKLADU?

Ú
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Medzi využiteľné jazykové 
zdroje patria texty verejnej 
správy v členských štátoch 
EÚ a v krajinách, ktoré sa za-
pojili do programu CEF.
Takéto texty pripra-
vujú inštitúcie ve-
rejnej správy, a to na 
štátnej, regionálnej, 
miestnej, pohranič-
nej alebo medziná-
rodnej úrovni, ako aj 
medzinárodné orga-
nizácie na európskej 
úrovni vrátane prezi-
dentských kancelárií, 
ministerstiev, parla-
mentov, regionálnych 
vlád, miestnych úra-
dov a pod.

Pracujú s nimi aj orgá-
ny verejnej správy zod-
povedajúce  za     elek-
tronické služby (napr. 
práva spotrebiteľov, 
kultúra, právna ob-
lasť, sociálna starost-
livosť, zdravotníctvo, 
verejné obstarávanie), 
tlačové centrá minis-
terstiev, dokumen-
tačné centrá, národné 
knižnice a pod.

KDE HĽADAME 
JAZYKOVÉ ZDROJE?

Á
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Oddelenie SNK JÚĽŠ 
SAV sa sústreďuje na 
získavanie a počítačo-
vé spracúvanie textov, 
ich dopĺňanie rele-
vantnými jazykový-
mi informáciami a na 
tvorbu rôznych dru-
hov   korpusov a data-
báz. Okrem hlavného 
korpusu slovenských 
písaných textov bu-
dujú pracovníci SNK 
hovorený korpus, kor-
pus nárečí, historický 
korpus, morfologickú 
databázu ako slovník 
všetkých tvarov slov, 
terminologickú data-
bázu ako súpis termí-
nov z rôznych oblastí 
a i. Súčasťou SNK sú aj 
špecializované korpu-
sy vytvorené z textov

konkrétnych   vecných 
oblastí, príp. podľa 
osobitých kritérií vý-
skumného projektu, 
napr. korpusy textov 
z oblasti práva, eko-
nómie, náboženstva. 
V prekladateľskej pra-
xi sa využívajú para-
lelné korpusy, ktoré 
obsahujú rovnaké tex-
ty v dvoch jazykoch 
spárované na úrovni 
viet. V rámci SNK je 
aktuálne prístupný
slovensko-anglický,
slovensko-bulharský,
s l o v e n s k o - č e s k ý,
slovensko-francúzsky,
slovensko-latinský,
slovensko-maďarský,
slovensko-nemecký
a slovensko-ruský
paralelný korpus.

É
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8.00 – 9.00

11.15 – 11.45

Registrácia

Kávová prestávka

Ciele projektu ELRC
Stelios Piperidis (ELRC)

Aké dáta sa používajú v strojovom 
preklade?
Ondřej Bojar (ÚFAL MFF UK)

Európa a viacjazyčnosť
Nataša Procházková (Zástupkyňa DGT pre SR)

Strojový preklad – ako funguje?
Ondřej Bojar (Ústav formální a aplikované
lingvistiky MFF UK)

Otvorenie
Dušan Chrenek (Zastúpenie Európskej komisie v SR)
Zuzana Komárová (Ministerstvo kultúry SR)
Mária Šimková (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)
Stelios Piperidis (ELRC)
Miroslav Zumrík (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)

Panelová diskusia 1
Preklad v štátnej správe na Slovensku
Moderátor: Nataša Procházková (DGT SR)
Členovia diskusie:
Marketa Štefková (Filozofi cká fakulta UK),
Michal Kmeť (Asociácia prekladateľských spoločností 
Slovenska),
Zuzana Mrvová (Oddelenie medzinárodných vzťahov 
Národnej banky Slovenska),
Barbora Maliarová (Odbor znaleckej, tlmočníckej
a prekladateľskej činnosti Ministerstva spravodlivosti SR)

9.00 – 9.15

9.15 – 9.30

9.30 – 9.45

9.45 – 10.15

10.15 – 10.45

10.45 – 11.15

PROGRAM
ELRC WORKSHOP

DOM EURÓPY
BRATISLAVA 14. 4. 2016

Kávová prestávka

Obedová prestávka

CEF.AT – Ako môžu verejné
inštitúcie využiť túto platformu 
Daniel Kluvanec (Zástupca DGT PRE EK)

Právny rámec poskytovania dát
Róbert Dobrovodský (Ministerstvo spravodlivosti SR)
Magdaléna Miklošová (Ministerstvo kultúry SR)

Dáta a jazykové zdroje: praktické 
aspekty a „best practice“
Stelios Piperidis (ELRC)

Ako sa možno zapojiť (diskusia a závery)
Jana Levická (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV),
Stelios Piperidis (ELRC)
Diana Šnircová (Ministerstvo kultúry SR)

Jazyky a jazykové technológie
na Slovensku
Jozef Juhár (Katedra elektroniky a multimediálnych 
komunikácií TUKE)

Panelová diskusia 2
Jazykové zdroje na Slovensku
Moderátor: Mária Šimková (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)
Členovia diskusie:
Ladislav Hluchý (Ústav informatiky SAV),
Jozef Juhár (KEMK TUKE),
Daniel Kluvanec (DGT EK)

11.45 – 12.15

12.15 – 13.15

13.15 – 13.45

13.45 – 14.15

14.15 – 14.45

14.45 – 15.15

15.15 – 15.45

15.45 – 16.15
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The European Union is moving 
forward in eliminating some 
of the barriers holding back its 
digital single market. On Feb-
ruary 15, the European Com-
mission launched its Alterna-
tive / Online Dispute Resolution 
(ADR / ODR) platform.

In short, the new platform 
aims to make “consumers and 
traders more confi dent in trad-
ing online and across borders”. 
It also wants to avoid protract-
ed legal batt les with the Com-
mission’s website saying that 
“If consumers have a com-
plaint about a good or service 
they have bought, instead of 
going to court, they can choose 
Alternative Dispute Resolution 
(ADR).”

The procedure comes in four 
steps: 1) Consumer fi lls in 
form; 2) Complaint is sent to 
trader, who proposes an ADR 
entity to the consumer; 3) Plat-
form transfers automatically 
the complaint to that entity; 
4) ADR entity handles the case 
entirely online and reaches an 
outcome in 90 days. The parties 
need to agree which one of the 
more than 100 dispute resolu-
tion bodies they are going to 
use.

In the EU with its more than 
20 languages, cross-border dis-
pute resolution will by default 
involve lots of translation. In 
fact, as an April 2015 conference 
on the topic pointed out, “one 
of the last remaining obstacles 
to the Digital Single Market is 
the language barrier.”

The commission promises that 
“the platform is multilingual. 
A translation service is avail-
able on the platform to assist 
disputes involving parties 
based in diff erent European 
countries.”

EU Commission to Pay for 
Translation When Online 
Shopping Goes Wrong
by Florian Faes on February 26, 2016, www.slator.com

Európska komisia zaplatiť za 
preklad pri nakupovaní na in-
ternete
ktorú predkladá Florian FAES
v februára 26, 2016, www.sla-
tor.com
Európska únia napreduje od-
stránením niektorých preká-
žok, ktoré brzdia jej jednotného 
digitálneho trhu. V februára 
15 Európska komisia spustila 
alternatívne a online riešenie 
sporov (ARS/RSO) platformy.

V skratke, nová platforma je 
„dôvery spotrebiteľov a ob-
chodníkov v cezhraničné 
obchodovanie online“. Záro-
veň chce vyhnúť zdĺhavých 
súdnych sporov na webovej 
stránke Komisie, v ktorom sa 
uvádza, že „ak si spotrebitelia 
nechajú sťažnosť na tovar ale-
bo službu kúpili, namiesto súd-
neho konania, majú možnosť 
vybrať si alternatívneho rieše-
nia sporov (ARS).“

Takto dnes MT@EC Dokáže Prekladať z angličtiny
S pomocou vašich zdrojov zvládne MT@EC prekladať lepšie

Postup spadá do štyroch kro-
kov: 1) spotrebiteľ vyplní for-
mulár; 2 Sťažnosť odoslaná 
obchodníkovi, ktorý navrhuje 
subjekt ARS pre spotrebiteľov; 
3 presunov platforma auto-
maticky sťažnosť uvedenému 
subjektu; 4 Ak subjekt ARS sa 
zaoberá výlučne online a do-
siahne výsledok v roku 90 dní. 
Je potrebné, aby sa strany do-
hodli, ktoré viac ako 100 sub-
jektov riešenia sporov, ktoré 
budú používať. 

EÚ so svojimi viac ako 20 ja-
zykov, cezhraničné riešenie 
sporov bude automaticky zna-
menať veľa prekladu. Keďže 
v apríla 2015 konferenciu na 
túto tému zdôraznil, „jedným 
z posledných zostávajúcich pre-
kážok jednotného digitálneho 
trhu je jazyková bariéra“. 

Komisia sľubuje, že „platforma 
je viacjazyčná. prekladateľské 
služby je k dispozícii na plat-
forme pri sporoch medzi stra-
nami so sídlom v rôznych eu-
rópskych krajinách.“

ktorú predkladá Florian FAES v februára 26, 2016,
www.slator.com

Európska komisia zaplatit
za preklad pri nakupovaní 
na internete
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Pôvodný text

Text preložený strojovým prekladom ET@MT



KONZORCIUM ELRC

ORGANIZÁTORI WORKSHOPU

THE EUROPEAN LANGUAGE
RESOURCE COORDINATION
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Viac informácií
o Slovenskom národnom
korpuse a iniciatíve ELRC 

môžete nájsť na:
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htt p://korpus.sk
info@lr-coordination.eu
www.lr-coordination.eu


