
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Pavol Šveda, Mgr., PhD.  

 

 

Dátum a miesto narodenia 1982, Bratislava 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

Mgr. v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo 

na FiF UK (2005), doktorandské štúdium 

v odbore translatológia na FiF UK (2015) 

Ďalšie vzdelávanie Training of Trainers in Conference 

Interpreting - 2012, 2019  

 

Priebeh zamestnaní  2004 – dodnes SZČO, prekladateľ a tlmočník 

na voľnej nohe 

2009 – 2015 lektor na KAA 

2015 – 2022 odborný asistent  

03/2022 – : funkčné miesto docenta  

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 
Katedra anglistiky a amerikanistiky 

Translatológia 2 

Simultánne tlmočenie 1 – 4 

Konzekutívne tlmočenie do slov. jazyka 

Konzekutívne tlmočenie do ang. jazyka 

Vysoká konzekutíva 

Konferenčné tlmočenie 1, 2 

Úvod do teórie a praxe prekladu a tlmočenie 

Odborné alebo umelecké zameranie Translatológia, Didaktika prekladu 

a tlmočenia, sociológia prekladu a tlmočenia  
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 

a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

AAB Šveda, Pavol (100%) : Vybrané kapitoly z 

didaktiky simultánneho tlmočenia. - 1. 

vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2016. - 95 s., ISBN 978-80-

223-4069-4 

 

AAB Djovčoš, Martin (50%) - Šveda, Pavol  

(50%): Mýty a fakty o preklade a tlmočení 

na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 

2017. - 206 s., ISBN 978-80-224-1566-8 

 

ACB Šveda, Pavol (100%) : Tlmočenie v teórii 

a praxi. - 1. vyd. - Bratislava : STIMUL - 

centrum informatiky a vzdelávania FF UK, 

2021. - 115 s. [5,8 AH] [print] [online] 

ISBN 978-80-8127-334-6 

 

 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Ohlasov soplu 85: 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch (5) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách 

registrované v citačných indexoch (2) 



 

 

MIESTO, DÁTUM     PODPIS UCHÁDZAČA/-ČKY 

 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (16) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (61) 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách 

(1) 

 

Počet doktorandov 

Školených / ukončených 

Konzultant pre doktorandku Luciu 

Špačekovú (Podluckú) 

Kontaktná adresa  


