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1 PREDSLOV 
 

Monografia je odrazom dlhoro ného záujmu o odborné jazyky, právny jazyk 
a preklad právnych textov. Prináša poznatky z teoretického bádania, úvahy 
sformulované na základe praktických skúseností a na rtáva cestu od konvencií 
k normám v preklade právnych textov. Zárove  zah a niektoré z výsledkov výskumu 
v rámci projektu APVV-0226-12 Od konvencií k normám prekladu v právnom 
diskurze, zameraného na sformulovanie špecifík prekladu právnych textov 
s cie om na rtnú  teoretickú bázu pre daný druh prekladu a prispie  ku kvalite 
prekladov právnych textov a ku kvalite práce úradných prekladate ov. Cestou na 
dosiahnutie nazna eného iastkového cie a je aj zostavenie základného pojmového 
aparátu. Uvedené aspekty boli zoh adnené pri príprave monografie a preferované sú 
príklady z oblastí, ktoré boli centrom záujmu riešite ského kolektívu, predovšetkým 
z trestného práva. 

V záujme poda  o najkomplexnejší poh ad na preklad právnych textov sa 
publikácia podrobne zameriava na všetky relevantné aspekty jednotlivých fáz procesu 
prekladu so zoh adnením špecifík, ktoré preklad tohto druhu textov predstavuje. Na 
správne dekódovanie východiskového právneho textu musí prekladate  pozna  jeho 
vlastnosti a osobitosti, obsah a funkciu použitých jazykových prostriedkov vo 
všetkých jazykových rovinách, musí dokáza  interpretova  význam textu a právnej 
terminológie, odhali  závislos  použitia právnych termínov od druhu textu 
a konkrétnej nemecky hovoriacej krajiny a rozhodnú  sa pre správny postup pri 
h adaní a používaní ekvivalentov v cie ovom jazyku.  

Publikáciu možno vníma  ako jeden zo základných kamienkov vytváranej 
mozaiky teórie prekladu právnych textov. Návodom na vytvorenie odrazu tejto 
mozaiky v obraze textu v cie ovom jazyku (teda na aplikáciu teoretických poznatkov 
v praxi) majú by  prakticky zamerané asti publikácie s ambíciou vytvori  normy pre 
preklad právnych textov v právnom diskurze okrem iného aj povýšením konvencií na 
normy.  Ich aplikácia prekladate mi by prispela k operatívnym riešeniam niektorých 
problémov, a tým k zvýšeniu kvality prekladu v právnom diskurze. 

 Publikácia je ur ená prioritne úradným prekladate om, ktorých pracovnými 
jazykmi sú slovenský a nemecký jazyk. Zárove  je koncipovaná na použitie v procese 
edukácie, a tak sa odporú a do pozornosti pedagógom-translatológom a študentom 
v študijnom odbore prekladate stvo a tlmo níctvo, predovšetkým tým, ktorí pracujú 
s nem inou a sloven inou. Vhodnou príru kou môže by  však pre úradných 
prekladate ov vôbec, ktorí popri odborných textoch ur ených na preklad radi siahnu 
po alšej odbornej literatúre. 
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 „Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen.“ Výrok 
Marka Twaina možno parafrázova  a aplikova  na prekladanie: Preklada  je ahké – 
treba len vynecha  nesprávne slová.  

Želám všetkým prekladate om, aby z mozaiky slov vyberali vždy len tie 
správne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

3 ÚVOD 
 

3.1 PRÁVNE TEXTY V INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCII 

 Interkultúrna komunikácia v oblasti práva sa realizuje asto formou prekladu 
právnych textov. V re azci medzinárodnej a interkultúrnej odbornej komunikácie 
predstavuje preklad odborných textov, a teda aj právnych textov, dôležitý, nevyhnutný 
a neodmyslite ný lánok, bez ktorého by nemohol by  dosiahnutý cie  komunikácie. 
Preklad právnych textov zabezpe uje na jednej strane komunikáciu medzi odborníkmi 
– právnikmi – a inštitúciami, na ktorých pôsobia, na druhej strane  preklad právnych 
textov v tom najširšom spektre umož uje u om – laikom – kontakt s úradmi 
a inštitúciami inej krajiny a možnos  integrácie v zmysle platných predpisov. Tento 
zjednodušený poh ad poukazuje na zvláštnosti odbornej komunikácie v oblasti práva, 
konkrétne na interdisciplinárnos , pluralitu adresátov a pluralitu komunika ných 
okolností. 

 Interkultúrnu komunikáciu Slovenska v oblasti práva ovplyvnilo a ovplyv uje 
lenstvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Slovenská republika sa na základe 

Zmluvy o pristúpení medzi pätnástimi starými a desiatimi novými lenskými štátmi, 
podpísanej 16. 4. 2003 v Aténach, stala 1. mája 2004 lenom Európskej únie. Ako 
rovnocenný lenský štát má teda Slovenská republika svojich zástupcov v orgánoch 
a inštitúciách Európskej únie a riadi sa príslušnými zmluvami, nariadeniami, predpismi 
a odporú aniami. Táto skuto nos  vytvára nový priestor na pôsobenie Slovenskej 
republiky v rámci Európskej únie a nové dimenzie tejto innosti, zárove  ovplyv uje 
podmienky medzinárodnej spolupráce a medzinárodnej komunikácie medzi lenskými 
štátmi v tom najširšom zmysle slova. 

Prekladate  právnych textov je dôležitý, nevyhnutný a neodmyslite ný lánok 
re azca medzinárodnej a interkultúrnej odbornej komunikácie. Je autorom cie ového 
textu, realizátorom komunikácie, sprostredkovate om informácií a kultúry, je tým, kto 
odstra uje bariéry vyplývajúce z neovládania cudzieho jazyka. Na základe špecifík 
právneho jazyka, jeho funkcie a osobitostí interkultúrnej komunikácie v oblasti práva 
stojí prekladate  právnych textov pred ne ahkou úlohou pri realizácii tejto 
komunikácie a zabezpe ovaní jej cie a.  

V teórii prekladu sa v posledných rokoch posúvajú do popredia pragmatické 
a kultúrne aspekty. Tým sa dostáva do popredia aj nazeranie na prekladanie a preklad 
ako na transfer kultúry. Právo, ktoré predstavuje neodmyslite nú sú as  kultúry, je 
v komunika nom rámci medzi právnymi systémami elementom ur ujúcim všeobecné 
podmienky komunikácie. Zapojenie prekladate a do medzinárodnej právnej 
komunikácie stavia teóriu prekladu pred novú úlohu – venova  v rámci pragmatických 
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a kultúrnych aspektov priestor špecifikám komunikácie zabezpe ujúcej transfer medzi 
právnymi kultúrami.  

Pre prax úradného prekladate a, resp. prekladate a právnych textov, je 
nevyhnutným a neodmyslite ným východiskom teória. Interdisciplinárny charakter 
teórie prekladu je v kontexte prekladu právnych textov mimoriadne výrazný. V zmysle 
uvedeného venujeme pozornos  špecifikám komunikácie zais ujúcej transfer medzi 
právnymi kultúrami. Vzh adom na skuto nos , že prekladate  právnych textov sa 
dotýka nielen translatológie, ale aj lingvistických disciplín, právnej vedy, teórie 
komunikácie, komparatistiky, logiky, kulturológie a v neposlednom rade aj 
terminológie, ako aj alších vedných odborov, je cie om teoretických astí priblíži  
prekladate ovi právnych textov právny jazyk zo všetkých relevantných aspektov 
a pomôc  mu tak zorientova  sa v spletitom a špecifickom priestore komunikácie 
medzi právnymi kultúrami. 

Publikácia je ur ená predovšetkým prekladate om pracujúcim so slovenským 
a nemeckým jazykom a pohybujúcim sa v priestore slovenskej kultúry a kultúry 
nemecky hovoriacich krajín, preto sú použité príklady z prame ov týchto krajín. 

alšiu skupinu predstavujú príklady z právnych textov z vlastnej prekladate skej 
praxe, ktoré boli predmetom výskumu. 

 

3.2 VYMEDZENIE POJMOV 

 V sloven ine sa v sú asnosti stále astejšie stretávame s pojmami odborné 
jazyky, právny i právnický jazyk. Sú to termíny prevzaté z cudzojazy nej terminológie 
(Fachsprachen, Rechtssprache, Gesetzessprache, English for Specific Purposes, legal 
English) a používajú ich právnici i lingvisti. Právny a právnický jazyk sa asto 
nesprávne zamie ajú. Atribút právny je odvodený od substantíva právo, preto na 
ozna enie textov z vedného odboru právo pokladáme za správny termín právne texty. 
Atribút právnický sa spája so substantívom právnik. 

V slovenskej lingvistike sa v súvislosti s odbornými textami, a teda aj 
právnymi, a ich vlastnos ami používa termín náu ný štýl1. V teórii funk ných štýlov 
sú právne texty chápané ako žánre náu ného štýlu. Tendenciu preferova  termín 
právny štýl pozorujeme dokonca u J. Mistríka (1993), „tvorcu“ slovenskej štylistiky, 
ktorý svoje delenie štýlov na hovorový, umelecký a náu ný dop a o náboženský 
a právny štýl. V rámci právneho štýlu klasifikuje legislatívne texty, notárske 
                                            
1 Jozef Mistrík (1997, s. 427) charakterizuje základné vlastnosti náu ného štýlu nasledovne: „Náu ný 
štýl spisovnej sloven iny sa uplat uje tam, kde sa sprostredkúvajú pracovné informácie, uverej ujú 
dôležité poznatky, získané vedeckým výskumom, úvahami a skúsenos ami udí. [...] 
Charakteristickými vlastnos ami náu ného štýlu sú písomnos , monologickos , verejnos , pojmovos , 
presnos , zrete nos  a odbornos .“ 
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písomnosti a forenzné re i. Forenzné re i definuje ako špecifické, v istom zmysle 
základné juristické (judiciálne) texty.2 Napriek tomu, že právne texty majú 
z terminologického h adiska aj na alej svoje pevné miesto vo funk nej štylistike, je 
tento krok signálom potreby nazera  na právne texty z nového aspektu. 
Diferencovanejší prístup k textom má textová lingvistika, klasifikujúca texty 
z viacerých kritérií a zah ajúca aj  právne texty. J. Dolník a E. Bajzíková (1998, s. 75) 
vy le ujú napr. z h adiska kritéria „globálna oblas  innosti“ viaceré typy textov 
a medzi nimi aj „právne texty (zmluvy, texty zákonov...)“.  

Existuje nieko ko dôvodov na uplat ovanie termínov odborné jazyky, právny 
jazyk a právne texty. Ponúkajú praktický, jednoduchý a krátky spôsob vyjadrenia, nie 
sú v sloven ine neznáme, lingvisti, pedagógovia, translatológovia a právnici, ktorí sa 
zaoberajú danou problematikou, ich uprednost ujú a napokon je to terminológia 
uplat ovaná v odbornej literatúre. Právny jazyk (Rechtssprache) chápeme ako jeden 
z mnohých odborných jazykov (Fachsprachen), ktorý je reprezentovaný 
preferovanými jazykovými prostriedkami v jednotlivých jazykových rovinách. 

Adjektívum nemecký používame v dvoch významoch, a to ako adjektívum 
odvodené od substantív nem ina a Nemecko. Pri referovaní na jazyk bez konkrétneho 
poukázania na niektorú z nemecky hovoriacich krajín chápeme toto adjektívum 
všeobecne s platnos ou pre všetky nemecky hovoriace krajiny, napr. nemecký právny 
jazyk, nemecká terminológia. V druhom význame sa adjektívum nemecký vz ahuje 
výlu ne na Nemecko, napr. nemecké zákony.  

Právne texty chápeme v širšom i užšom ponímaní. Pri charakteristike právneho 
jazyka berieme do úvahy právne texty v širšom význame, t. j. bez konkretizácie oblasti 
práva a druhu textov s cie om priblíži  vlastnosti a zvláštnosti právneho jazyka 
všeobecne. Právne texty konkretizujeme pri zdôraz ovaní zvláštností právneho jazyka, 
vyplývajúcich z daných textov, resp. oblasti práva. V tejto súvislosti sa osobitne 
pripomína jazyk zákonov (Gesetzessprache), ktorý predstavuje jedno zo špecifík 
právneho jazyka. Pri teoretickom priblížení právnych textov v procese prekladu, ako aj 
pri analýze právnych textov a poukazovaní na problémy pri ich preklade vychádzame 
z textov, ktorých preklad vyžadovali slovenské justi né orgány (súdy, prokuratúra), 
a to v komunikácii s príslušnými nemeckými, rakúskymi a švaj iarskymi orgánmi. Pre 
tieto texty používame pomenovania texty justi ných orgánov, predmetné právne texty, 
resp. volíme z praktických dôvodov kratší výraz právne texty. (V texte upozor ujeme 
na používanie uvedeného pomenovania odkazom.) V tomto význame ide o ponímanie 

                                            
2 Dana Slan ová (1993, s. 287) hodnotí Mistríkovo rozšírenie štýlov kriticky: „Bolo zaujímavé 
sledova , ako sa v príspevku prof. Mistríka „rozbíja“ štýlová štruktúra sloven iny tak, ako ju 
vypracoval sám referent. [...] Domnievame sa, že funk né štýly možno chápa  ako abstrahované 
vlastnosti súborov textov, zjednotené základnou funkciou a komunika nou sférou, v ktorej sa tieto 
súbory textov primárne využívajú.“ 
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právnych textov v užšom zmysle. Ak vychádzame výlu ne z textov súdov, používame 
aj pomenovanie súdne texty.   
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4 PRÁVNY JAZYK 
 

4.1 PRÁVNY JAZYK V SYSTÉME JAZYKA A V PRÁVNEJ 
VEDE 

 „Recht existiert eigentlich nur in der Sprache, sodass die Grenzen und 
Möglichkeiten der Sprache auch die Grenzen und Möglichkeiten des Rechts 
mitbedingen.“ (Öhlinger, 1986, s. 25). Uvedený citát je možné doplni  v tom zmysle, 
že právo, ktoré existuje len v jazyku, je prostredníctvom jazyka vyjadrené 
a realizované. Vz ah medzi právom a jazykom opodstat uje úvahy o existencii 
právneho jazyka a, samozrejme, aj odlišné názory. 

Ako sme už nazna ili, v klasifikácii právneho jazyka a jeho zaradení do 
systému odborných jazykov existujú rozdiely v slovenskej a nemeckej lingvistickej 
terminológii, ale aj rozdiely v názoroch lingvistov i právnikov. Odlišnosti 
v poh adoch na odborné jazyky spo ívajú vo vymedzení ich vz ahu k bežnému 
jazyku, resp. vo vymedzení hraníc medzi bežným jazykom a odbornými jazykmi na 
jednej strane a v aplikácii vedecko-teoretických a jazykovo-teoretických východísk na 
druhej strane.3 Nemecká terminológia vychádza pri definovaní odborných jazykov 
predovšetkým z komunikácie, resp. odbornej komunikácie. Pod a L. Hoffmanna 
(1987, s. 53) je odborný jazyk: „… die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in 
einem fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die 
Verständigung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten.“ 
D. Möhn a R. Pelka (1984, s. 26) rozumejú pod odborným jazykom: 

„… die Variante der Gesamtsprache, die der Erkenntnis und begrifflichen 
Bestimmung fachspezifischer Gegenstände sowie der Verständigung über sie dient 
und damit den spezifischen kommunikativen Bedürfnissen im Fach allgemein 
Rechnung trägt.“   

L. Drozd (1973, s. 81) poníma odborný jazyk ako:  

„Gesamtheit von Sprachmitteln, die einem bestimmten Bereich der menschlichen 
Tätigkeit zweckgebunden und die für eine spezifische Stilsphäre kennzeichnend sind 
und sich von anderen Stilschichten und -typen abheben.“ 

Odborný jazyk definuje aj nemecká norma DIN 2342-1:  

                                            
3 V súvislosti s uvedenými teoretickými východiskami rozlišuje napr. Thorsten Roelcke (1995, s. 15) 
tri rozli né prístupy a im zodpovedajúce koncepcie odborných jazykov. Vychádzajúc z Hoffmannovho 
modelu, pokladá odborný jazyk za systém jazykových znakov používaný v odbornej komunikácii. 
Ako druhú koncepciu uvádza pragmalingvistický model kontextu, v popredí ktorého je odborný text 
a kotextová a kontextová súvislos . Tretí, kognitívno-lingvistický funk ný model vychádza od 
producenta k recipientovi. Porov. aj W. von Hahn (1983, s. 60-82), Lothar Hoffmann (1987, s. 21). 
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„Fachsprache ist der auf eindeutige und widerspruchsfreie Kommunikation im 
jeweiligen Fachgebiet gerichtete Bereich der Sprache, dessen Funktionieren durch eine 
festgelegte Terminologie entscheidend unterstützt wird.“ 

J. Albrecht (2005, s. 289) poukazuje pri svojich úvahách o existencii odborných 
jazykov a ich vz ahu k bežnému jazyku na potrebu zodpoveda  otázku, i je možné 
leni  odborné jazyky podobne ako vedné odbory. Na túto otázku nie je možné pod a 

neho reagova   globálne, avšak právo a právny jazyk sú pod a neho prastarým 
inštitútom. „Das Recht stellt ein uraltes, natürlich gewachsenes Institut dar, das über 
eine ureigene Fachsprache verfügt.“ 

Slovenská terminológia vychádza z existencie bežného jazyka a využívania 
ur itých jazykových prostriedkov v jednotlivých jazykových rovinách.4 Na základe 
toho sa uprednost uje používanie náu ného štýlu, charakterizovaného práve výberom 
„predpísaných“ jazykových prostriedkov.5 

 Odlišný poh ad na právny jazyk podáva právna veda. V otázke existencie 
právneho jazyka sa slovenskí a eskí právnici6 zhodujú tak s terminológiou 
germanistickej lingvistiky, ako aj nemeckej právnej vedy. Na právny jazyk ako na 
jeden z odborných jazykov poukazuje napr. M. Tomášek (2003), P. Holländer (1999, 
2006) a V. Knapp (1983, 1995). Pod a Knappa (1983, s. 194) dnes už niet najmenšej 
pochybnosti, že v každom spisovnom jazyku existuje i jazyk právny, ktorý sa oby ajne 
považuje za jeden z tzv. odborných jazykov. Na inom mieste (1995, s. 118) uvádza: 

„Komunikace mezi právotvorným subjektem („zákonodárcem“) a adresáty, resp. 
recipienty práva se uskute uje výlu n  jazykem. Tento jazyk má n které zvláštnosti, 
kterými se odlišuje od tzv. obecného základu spisovného jazyka a nazývá se zpravidla 
jazykem právním.“ 

Právny jazyk má pod a Knappa (1995, s. 120) nieko ko variantov, ktorými sú hlavne: 
a) „jazyk právnych predpisov (jazyk zákonný, legislatívny), 
b) jazyk súdneho (príp. iného) rozhodovania,7 
c) jazyk právneho zastupovania.“ 

Podobne sa aj v nem ine v rámci právneho jazyka osobitne vymedzuje jazyk zákonov 
– Gesetzessprache, resp. pod a slovenskej terminológie jazyk právnych predpisov 

                                            
4 Nemecká a slovenská lingvistická terminológia sa v súvislosti s touto problematikou zhoduje vo 
výbere a používaní špecifických jazykových prostriedkov v jednotlivých rovinách odborných textov. 
5 Porov. as  1.2 Vymedzenie pojmov. 
6 Pokladáme za vhodné vychádza  aj z eskej odbornej literatúry, ke že slovenské a eské právo má 
dlhoro nú spolo nú históriu a podobný vývoj aj v sú asnosti. 
7 V nem ine sa v súvislosti s variantom právneho jazyka – jazykom súdnych rozhodnutí – používajú 
slovné spojenia, ktoré poukazujú na komunikáciu pred súdom (Kommunikation vor Gericht) alebo na 
texty, prípadne konkrétne druhy textov, vyhotovené súdom (Gerichtstexte, Gerichtsurteile). Termín 
Gerichtssprache ozna uje jazyk používaný  na súde. Je ním obvykle úradný jazyk príslušnej krajiny.  
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(zákonný, legislatívny), ktorý sa oproti právnemu jazyku vyzna uje alšími 
vlastnos ami a zvláštnos ami. 
Knapp (1995, s. 8) poukazuje na právny jazyk aj v inej súvislosti. Jedným z odborov 
právnej vedy je práve  

„… výzkum právního jazyka, který se zam uje p edevším na sémantiku právních 
norem jako jazykového výrazu (tj. na zkoumání jejich pojmosloví, jejich významu ve 
vztahu k jejich výrazu atd.) a na pragmatiku právních norem, tj. na zkoumání jazykové 
komunikace právní normou mezi jejím tv rcem („zákonodárcem“) a jejím recipientem 
(adresátem). S právní lingvistikou souvisí právní, a zejména soudní (forensní) rétorika 
jako nauka o p esv d ování jazykovým projevem.“ 

Od právneho jazyka je potrebné odlišova  jazyk právnický, ktorý je jazykom 
právnikov hovoriacich o práve. Právnický jazyk ako jazyk používaný profesionálnou 
vrstvou udí, napr. v kruhu právnikov i študentov práva, v neoficiálnom, neverejnom 
styku ozna ujeme ako právnický žargón.8 

 

4.2 PRÁVNY JAZYK AKO ŠPECIFICKÝ ODBORNÝ JAZYK 

Právny jazyk má osobitné postavenie v rámci odborných jazykov na základe 
skuto nosti, že právny jazyk nie je medzinárodným, univerzálnym odborným jazykom 
ako ostatné odborné jazyky, ke že je viazaný na právny systém konkrétneho štátu. 
Táto osobitos  je zvláš  výrazná v rámci právneho jazyka nemecky hovoriacich krajín. 
To znamená, že nemecký právny jazyk nie je univerzálnym právnym jazykom 
nemecky hovoriacich krajín, nako ko sa odlišujú ich právne systémy9, a teda existuje 
právny jazyk Nemeckej spolkovej republiky, Rakúska, Švaj iarska, Lichtenštajnska, 
ale aj Belgicka, južného Tirolska a nemecký právny jazyk Európskej únie. Okrem 
tohto variantu, ke  je právo rôznych štátov vyjadrené rôznymi jazykmi, existuje 
variant s vyjadrením práva rôznych štátov rovnakým jazykom. V štátoch s viacerými 
štátnymi jazykmi je právo komunikované vo viacerých jazykoch, o platilo pre bývalé 

eskoslovensko a platí napr. pre Švaj iarsko10, Belgicko, južné Tirolsko a i. 

                                            
8 Porov. Marketa Škrlantová (2004, s. 90). 
9 Právne systémy krajín, ktoré sú relevantné pre danú tému, teda Slovenska, Nemecka, Rakúska 
a Švaj iarska, patria ako subsystémy do kontinentálneho právneho systému. Rôznymi cestami 
imitácie, priamym preberaním, vlastnou históriou a vlastnou legislatívnou invenciou vznikali v rámci 
kontinentálneho systému subsystémy (francúzsky, rakúsky, nemecký, švaj iarsky, škandinávsky, 
latinskoamerický, zaniknutý právny podsystém sovietsky, resp. socialistický). Porov. Knapp (1996, 
s. 113). 
10 Vo Švaj iarsku je kantonálne právo publikované v jazyku príslušného kantónu a právo federálne vo 
všetkých oficiálnych jazykoch, kde sa však tiež naráža na problémy adekvátnosti a preložite nosti. 
Inštitút švaj iarskeho práva nazývaný Gült, ktorý spo íva vo vecnom zaistení poh adávky, je vo 
francúzskej verzii švaj iarskeho ob ianskeho zákonníka vyjadrený opisom „lettre de rente“. Porov. 
Knapp (1996, s. 47). 
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Vlastnosti právneho jazyka determinuje jeho funkcia, vz ah k používate om 
a vz ah k bežnému jazyku. Na vplyv funkcie právneho jazyka na jeho vlastnosti 
poukazuje napr. U. Daum (1995, s. 1): 

„Die Wesensmerkmale der Rechts- und Verwaltungssprache [...] lassen sich aus ihrer 
Funktion erklären. Die Rechtssprache hat ja die Aufgabe, Sachverhalte zu typisieren 
(in der Gesetzessprache) oder so präzis darzustellen, dass sie rechtlich gewürdigt und 
Gesetze auf sie angewendet werden können.“ 

Právny jazyk plní regulatívnu funkciu, t. j. funkciu jazykového vyjadrenia 
mocenskej regulácie, a informa nú funkciu, t. j. funkciu jazykového sprostredkovania 
mocou požadovaného alebo dovoleného práva. Regulatívna funkcia je spojená 
s požiadavkou presnosti a jednozna nosti právneho jazyka. Vychádzajúc z právno-
normatívnej regulácie, definuje Holländer (2006, s. 215) právny jazyk nasledovne: 
„Právny jazyk je teda jazykom, v ktorom sú vyjadrené pramene práva, ako aj akty 
aplikácie práva.“ Okrem jazykového vyjadrenia právnych noriem plní právny jazyk 
informa nú funkciu – „prostredníctvom právneho jazyka oznamuje zákonodarca 
adresátom právnych noriem druhy povinnostného, resp. dovoleného chovania.“ 
(Holländer, 2006, s. 215). Táto funkcia právneho jazyka je spojená predovšetkým 
s požiadavkou zrozumite nosti právneho jazyka.11 V právnej literatúre sa stretávame 
s názorom, že právny jazyk je v prvom rade jazykom ú elovým. 

Vlastnosti právneho jazyka založené na vz ahu k jeho používate om (alebo 
vyjadrené terminológiou právnej vedy k subjektom práva) sú obzvláš  výrazné 
v opozícii zákonodarca – adresát a v opozícii odborník – laik. Adresátom práva je 
každý, t. j. každý lovek, právnická osoba a samotný štát. Právo upravuje vz ahy 
medzi u mi, ich konanie a správanie, stanovuje príkazy, zákazy a dovolenia, ur uje, 
o má, môže, nemá alebo nemôže by . Z takto zjednodušene formulovanej 

špecifickosti práva vyplýva požiadavka všeobecnej platnosti, ktorá sa odráža 
v abstraktnosti a presnosti právneho jazyka a v nárokoch na výber jazykových 
prostriedkov. Práve abstraktnos , ale aj použité jazykové prostriedky vedú asto 
k nezrozumite nosti právneho jazyka. Z mnohých komplikovaných i nelogických 
formulácií zákonov uvádzame na ilustráciu len nieko ko príkladov ako vzor toho, ako 
by sa zákony nemali formulova , lebo sú nezrozumite né aj pre samotných právnikov. 
Na pochopenie vz ahov definovaných v rámci poukážky v § 535 v Ob ianskom 
zákonníku je potrebné siahnu  po komentároch k tomuto zákonníku.12 

„Poukážkou sa opráv uje poukazník vybra  plnenie u poukázanca a poukázanec sa 
splnomoc uje, aby splnil poukazníkovi na ú et poukazcu. Priamy nárok nadobudne 
poukazník proti poukázancovi len vtedy, ak dostane prejav poukázanca, že poukážku 
prijíma.“ 

                                            
11 Porov. Holländer, 1995. 
12 Napr. Jaromír Svoboda a kol. (1994, s. 379-380), Peter Voj ík a kol. (2009, s. 676-677). 
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Za nelogickú formuláciu možno poklada  písmeno f) v § 68a, ods. 2, kde sa uvádza, že 
súd môže rozhodnú  o neplatnosti spolo nosti a o jej vstupe do likvidácie, len ak 
„v rozpore so zákonom bol po et zakladate ov menší ako dvaja“, o znamená 
prakticky jeden. Nezrozumite nos  jazykovej formulácie pre užívate ov práva 
predstavuje napr. znenie § 199 ods. 9 zákona o konkurze a reštrukturalizácii 
a spôsobuje komplikácie v právnej praxi samotným odborníkom s právnickým 
vzdelaním.  

„Ak tento zákon neustanovuje inak, za de  doru enia súdneho rozhodnutia alebo inej 
písomnosti sa považuje nasledujúci de  po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej 
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverej ujú 
v Obchodnom vestníku, sa považujú na ú ely tohto zákona za zverejnené nasledujúci 
de  po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.“13 

Neustále kritizovaná nezrozumite nos  právneho jazyka je obzvláš  výrazná, 
ke  v pozícii adresáta vystupuje laik. Právny jazyk je v tomto vz ahu prekážkou 
v porozumení, na základe oho nemôže by  splnená požiadavka, aby recipient právnej 
normy rozumel právnej norme ako jej tvorca, t. j. ako zákonodarca.14  

Skuto nos , že výber jazykových prostriedkov ovplyv uje zrozumite nos  
právneho jazyka, súvisí aj so vz ahom právneho a bežného jazyka. Právny jazyk 
používa bežný jazyk v ove a vä šej miere ako iné odborné jazyky. Mnoho odborných 
výrazov a termínov je prevzatých z bežného jazyka, pri om sa v právnom jazyku 
používajú s presne a užšie vymedzeným významom, odlišným od významu daného 
slova v bežnom jazyku (napr. das Erkenntnis = Urteil; Vorgang = Akte; erheben = 
einziehen – Steuern, Beiträge). Na základe toho vznikajú v komunikácii medzi 
odborníkom a laikom problémy v porozumení, nako ko každý z nich priradí ku 
konkrétnemu pojmu odlišné významy. Porozumenie okrem toho s ažujú jazykové 
prostriedky z alších jazykových rovín, napr. komplikované a dlhé syntaktické 
konštrukcie v nem ine i sloven ine, komplikované predložkové väzby (napr. unter 
Hintansetzung von Bedenken namiesto trotz Bedenken), verbo-nominálne a pasívne 
konštrukcie v nem ine. K prvkom s ažujúcim porozumenie sa prira ujú aj 
slovotvorné postupy, výsledkom ktorých sú pre laika slová s neprieh adnou 
sémantikou (napr. poukázanec, poukazník, poukazca). Tak sa ob an – laik – dostáva 
do paradoxnej situácie, že musí dodržiava  právne predpisy, ktorým nie vždy rozumie. 
To vedie k alšej rozporuplnej situácii, a to v súvislosti s požiadavkou priblíži  právny 
jazyk laikovi, teda priblíži  odborný jazyk bežnému jazyku. 
                                            
13 Citované ustanovenie je rozhodujúce pre plynutie lehôt na uplatnenie práva na súde, napr. pre 
podanie žaloby o preskúmanie rozhodnutia verite ského výboru. Ke že sa za zverejnenie nepokladá 
dátum predmetného zverejnenia, t. j. vydania Obchodného vestníka, ale až nasledujúci de  po tomto 
zverejnení, t. j. vydaní Obchodného vestníka, dochádza k chybám pri výpo te lehoty, o vedie 
k odvolaniam a alším právnym sporom. Porov. Milan urica (2006, s. 33). 
14 Porov. Knapp (1995, s. 126). 
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Všeobecne možno právny jazyk charakterizova  ako konzervatívny, tradi ný 
a autoritatívny, o vyplýva z jeho funkcie. Aj dnes, ako aj v minulosti, sa mu stále 
vytýka prílišná abstraktnos  a nezrozumite nos .15 

 

2.2.1 Lexikálna rovina právneho jazyka 

 Odbornej slovnej zásobe je pripisovaný centrálny význam pri opisovaní 
a ur ovaní odborného jazyka a medzi odborníkmi panuje jednotný názor, že jeho 
špecifikum sa najvýraznejšie prejavuje v slovnej zásobe (porov. Hoffmann, 1987, 
s. 124). Na význam a dôležitos  lexiky odborných textov poukazuje podobne 
Stolzeová (2003, s. 276). Pod a nej je presnos  použitej terminológie  fundamentom 
tematiky odborných textov.  

„Die Thematik von Fachtexten als semantischer Aspekt spiegelt sich vor allem in 
deren Lexik. Zweck und Sinn der Fachkommunikation ist ja der präzise 
Informationsaustausch untereinander über die fachlichen Gegenstände oder Theorien. 
Daher ist im Bereich der Thematik die Exaktheit der verwendeten Terminologie 
oberstes Gebot.“ 

Právny jazyk a lexika právneho jazyka sa svojimi zvláštnos ami odlišuje od ostatných 
odborných jazykov. Osobitos ou právneho jazyka je jeho vz ah k bežnému jazyku. Na 
rozdiel od ostatných odborných jazykov ide o jednostranný vz ah. To znamená, že 
právny jazyk vo ve kej miere používa bežný jazyk16, avšak jazykové prostriedky 
právneho jazyka na rozdiel od ostatných odborných jazykov len málo prenikajú do 
bežného jazyka. Rozdiel medzi právnym jazykom a inými odbornými jazykmi je aj 
v používaní cudzích slov. Právny jazyk takmer nepoužíva cudzie slová a pokia  je to 
možné, vyhýba sa im. Slová cudzieho pôvodu, ktoré právny jazyk používa, sú asto 
výrazy prevzaté z iných vedných odborov, napr. z hospodárstva (Kommissionär, 
Provision, Liquidation a pod., používané v obchodnom práve). Súvisí to aj so 
skuto nos ou, že právny jazyk nie je medzinárodný, ale národný. Používanie cudzích 
slov, konkrétne slov latinského pôvodu, je viazané na ur ité druhy právnych textov, 
napr. u ebnice, vedecké state, právne stanoviská i rozhodnutia. 

                                            
15 „Die Klage über die mangelhafte Sprache von Rechtstexten läßt sich bis in die Antike 
zurückverfolgen.“ (Öhlinger, 1986, s. 25); Schönherr (1985, s. 36): „Immer wieder hört man in der 
Öffentlichkeit Klagen über die Unverständlichkeit amtlicher Vorschriften.“ Porov. G. Augst (1981), 
H. Fortheringham (1981), Ch. Joisten (1981), H. Steiffert (1981), R. Wassermann (1981). 
16 Pri definovaní odborného jazyka sa vynára problém vz ahu odborného jazyka a „Gemeinsprache“. 
Vo význame Gemeinsprache sa stretávame aj s výrazmi Allgemein-, Standard-, National-, 
Einheitssprache, v terminológii Pražskej školy s výrazom spisovný jazyk (Drozd-Seibicke, 1973, VII.) 
a slovenská odborná literatúra uvádza výraz bežná slovná zásoba, resp. bežný jazyk. (Masár, 1991, 
s. 76.).  
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Špecifickos  poslania práva a foriem potrebných na jeho vyjadrenie je 
sprevádzaná vznikom právnych pojmov i termínov. Knapp (1995, s. 120) poukazuje na 
zvláštnos  právnej terminológie a na jej miesto v jazyku.  

„Tyto pojmy a termíny jsou základní zvláštností právního jazyka a tvo í sou ást jeho 
slovníku a specifické terminologie. [...] D ležitým jejím znakem je její konstantnost 
týkající se základních právních pojm , což vede zárove  k tomu, že se tato ustálená 
a obecn  vžitá terminologie stává nedílnou sou ástí kultury národa, obecného právního 
a tím zárove  i jedním z p edpoklad  ú innosti právních norem.“ 

Odborná slovná zásoba a termíny právneho jazyka sú tie jazykové prostriedky, ktoré 
zaru ujú, resp. by mali zaru ova  jeho presnos , jednozna nos , abstraktnos  
a štylistickú neutrálnos , o vyplýva zo samotných vlastností termínov. V tejto 
súvislosti je potrebné venova  odbornej slovnej zásobe a termínom právneho jazyka 
vä ší priestor.  

 

2.2.1.1 Vlastnosti termínov v právnom jazyku 

 Za najdôležitejšie vlastnosti termínov, ktoré zabezpe ujú úspešnú komunikáciu 
v rámci jednotlivých vedných odborov, môžeme ozna i  pojmovos , presnos , 
jednozna nos  a monosémantickos . Na základe toho, že obsah termínu sa blíži 
k najvyššiemu stup u abstrakcie, môžu ú astníci komunikácie, disponujúci spolo nou 
terminológiou, dosiahnu , ako uvádza T. Schippanová (1992, s. 231), najvyššiu mieru 
pojmovej zhody.  

Presnos  a jednozna nos  termínu je stanovená definíciou, presne ur ujúcou 
hranice, obsah a rozsah termínu.  

 V práve je stanovenie obsahu a rozsahu termínu definíciou mimoriadne 
dôležité. Ch. Fuchs-Khakharová (1987, s. 39) zdôraz uje nevyhnutnos  definícií 
právnej lexiky na základe vz ahu práva, adresátov práva a bežného jazyka, pri om 
platí: 

„... daß das Recht an die Allgemeinsprache anknüpfen muß, weil es auf konkrete 
Lebenszusammenhänge bezogen ist. Da Rechtsicherheit aber nur durch möglichst 
eindeutige Begriffe gewährleistet ist, müssen die ´natürlichen´ Begriffe der 
Gemeinsprache in ihrer Bedeutung durch Legal-Definitionen eingeengt werden.“ 

Pod legálnou (zákonnou) definíciou sa rozumie právne záväzná definícia uvedená 
v texte právnej normy, napr. legálna definícia páchate a a spolupáchate a 
v slovenskom Trestnom zákone: 

„§ 19 

Páchate  

(1) Páchate  trestného inu je ten, kto trestný in spáchal sám. 
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(2) Páchate om trestného inu môže by  fyzická osoba a právnická osoba za 
podmienok ustanovených osobitným predpisom. 

 

§ 20 

Spolupáchate  

Ak bol trestný in spáchaný spolo ným konaním dvoch alebo viacerých páchate ov 
(spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný in spáchal sám.“ 

V práve sa alej rozlišujú definície reálne, nominálne, kontextové, definície 
a rubrica17, prípadne sa v rámci zákonných definícií rozlišujú viaceré spôsoby 
definovania.18 O uvedené definície a o znenia zákonov sa opierajú, resp. na ne 
odkazujú alebo ich citujú, aj vysvetlenia v právnických výkladových slovníkoch. 

Znenie zákona – rakúskeho Trestného zákona: 

„Keine Strafe ohne Gesetz 

§ 1. (1) Eine Strafe oder eine vorbeugende Maßnahme darf nur wegen einer Tat 
verhängt werden, die unter eine ausdrückliche gesetzliche Strafordnung fällt und 
schon zur Zeit ihrer Begehung mit Strafe bedroht war. 

(2) Eine schwerere als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe darf nicht verhängt 
werden, wenn zur Zeit der Begehung diese vorbeugende Maßnahme oder eine Art 
nach vergleichbare Strafe oder vorbeugende Maßnahme vorgesehen war. Durch die 
Anordnung einer bloß der Art nach vergleichbaren vorbeugenden Maßnahme darf der 
Täter keiner ungünstigeren Behandlung unterworfen werden, als sie nach dem zur Zeit 
der Tat geltenden Gesetz zulässig war.“ 

Slovníkové spracovanie:  

„Strafe 

Die durch Strafgesetz angedrohte Rechtsfolge für eine rechtswidrige und schuldhafte 
Handlung, durch die ein konkret beschriebener, strafrechtlicher Tatbestand verletzt 
worden ist. Hauptstrafen sind Freiheitsstrafe, Jugendstrafe und Geldstrafe, bei 
Soldaten auch Strafarrest; Nebenstrafen u. a. Fahrverbot. Die Todesstrafe und die 
Urteilung der Freiheitsstrafe in Zuchthaus-, Gefängnis- und Haftstrafe sind 
abgeschafft.“ (Jauch, 1992, s. 6). 

                                            
17 M. Tur an v internetovom asopise Projustice.sk (2014) k tomuto spôsobu definovania 
a interpretácie uvádza: „Argumentum a rubrica predstavuje výklad normatívnych textov na základe 
ich zaradenia do príslušnej asti právneho predpisu, ktorá je systematicky ozna ená nadpisom 
(rubrikou). Dané ustanovenie teda možno interpretova  s prihliadnutím na názov asti, do ktorej toto 
ustanovenie patrí.“ 
18 Bližšie Knapp (1995, s. 123-124). 
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 V nemeckej terminológii sa stretávame okrem jednozna nosti (Eindeutigkeit) 
s termínmi Eineindeutigkeit a Selbstdeutigkeit. Eineindeutigkeit znamená, že termín ako 
prvok terminológie odborného jazyka pomenúva konkrétny, ur itý jav, konkrétny, 
ur itý pojem. Pojem Eineindeutigkeit znamená opa né priradenie ozna ujúceho 
a ozna ovaného, to znamená, že termín pomenúva len jeden jav a na pomenovanie 
tohto javu slúži len tento jeden termín. Pod Selbstdeutigkeit sa rozumie, že termín 
nepotrebuje nijaký kontext na to, aby bol zrozumite ný. Jeho význam vyplýva z jeho 
miesta v systéme a z jeho relácií k iným termínom.19 

P. Schmitt (2002, s. 62) pokladá jednozna nos  a normovanos  termínov za 
predsudok, o dokladá tvrdením, že odborné texty sa hmýria odbornými výrazmi, 
ktoré majú viacero významov. 

„Die Annahme, dass alle oder fast alle Fachausdrücke (Termini) genormt und mithin 
eindeutig seien, hält sich mit verblüffender Hartnäckigkeit, auch in 
übersetzungswissenschaftlichen Schriften, obwohl sie fern der Realität ist. […] Die 
Benennung neuer Begriffe läuft normalerweise völlig unkoordiniert ab; auch die 
Bemühungen der Hersteller, ihre Produkte anders zu bezeichnen als die Produkte 
konkurrierender Hersteller, fördert die Existenz verschiedener Fachausdrücke, die die 
gleiche oder ähnliche Bedeutung haben (synonyme oder quasisynonyme 
Benennungen).“ 

alšími vlastnos ami termínu sú jeho nosnos  a štylistická neutrálnos . 
Nosnos  termínov znamená možnos  tvori  od nich nové slová – alšie termíny.20 
S touto významnou charakteristickou rtou je úzko spätá schopnos  vytvára  
terminologické systémy, v rámci ktorých existujú nadradené a podradené pojmy, 
pri om podradený pojem môže by  zárove  nadradeným. Napríklad: 

 

 
 

                                            
19 Porov. L. Hoffmann (1987, s. 163). 
20 Porov. P. Ondrus – J. Horecký – J. Furdík (180, s. 152). 
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Schéma 1 Nosnos  termínov 

Štylistická neutrálnos  znamená, že termíny nemajú emocionálne zafarbenie, 
expresívnos , o je dané jednozna nos ou termínu. Emocionálny náboj majú termíny, 
ak sú použité v ironickom chápaní alebo s cie om emotívnej argumentácie. 

Termíny môžu by  motivované a nemotivované, o sa výrazne prejavuje pri 
tvorení termínov. 

Pokia  ide o vonkajšiu formu termínov, stretávame sa s termínmi 
jednoslovnými i viacslovnými.21 Z h adiska tvorenia a praktického používania 
termínov je dôležité, aby ich forma neprekážala riadnemu fungovaniu v systéme 
jazyka, t. j. aby bolo možné termíny ohýba , používa  ich v slovných spojeniach a od 
substantívnych termínov tvori  iné slovné druhy.  

 Právna slovná zásoba a termíny sú nato ko špecifické, že ani definície termínov 
nemôžu v plnej miere zabezpe i  ich jednozna nos  a zrozumite nos . Jednozna nos  
a zrozumite nos  právnej terminológie narúša predovšetkým:  

a) existencia len jednojazy nej právnej terminológie, 
b) pôvod termínov v bežnom jazyku a tvorenie termínov, 
c) lexikálno-sémantické vz ahy medzi termínmi, 
d) používanie termínov v rámci jednotlivých odvetví práva, 
e) platnos  právnych noriem, 
f) používanie odbornej slovnej zásoby a termínov z rozli ných vedných odborov. 

                                            
21 Porov. Ondrus – Horecký – Furdík (1980, s. 150). 
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Ad a) Poukázali sme už na špecifický vz ah medzi právom a jazykom, ako aj 
na zvláštnos  právneho jazyka, ktorý na rozdiel od ostatných odborných jazykov nie je 
medzinárodným jazykom. Dané špecifikum právneho jazyka sa prejavuje v rôznych 
súvislostiach a treba na  poukáza  aj z  aspektu viazanosti na konkrétne jazykové 
spolo enstvo. Existencia len jednojazy nej právnej terminológie, vyplývajúca z väzby 
právneho jazyka na právny systém príslušného štátu, je výrazná v rámci nemecky 
hovoriacich krajín. Nemecký právny jazyk používa odlišné termíny nielen v súvislosti 
s odlišnos ami v právnom systéme príslušnej nemecky hovoriacej krajiny, ale aj pri 
pomenúvaní zhodných právnych javov. Ako príklad môžeme uvies  odlišné termíny 
na pomenovanie valného zhromaždenia – orgánu obchodných spolo ností, konkrétne 
akciovej spolo nosti a spolo nosti s ru ením obmedzeným v Nemecku (D) a Rakúsku 
(A). Odlišné pomenovanie sa používa nielen v súvislosti s príslušnou krajinou, ale aj 
v závislosti od konkrétnej spolo nosti. 

Tabu ka 1 Nemecké ekvivalenty termínu valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie 

 Nemecko Rakúsko 

Spolo nos  s ru ením 
obmedzeným 

Gesellschafterversammlung Generalversammlung 

Akciová spolo nos  Hauptversammlung Hauptversammlung 
Eigentümerversammlung 

 

Ad b)  Medzi bežným jazykom a odbornými jazykmi je pevný vz ah a dochádza medzi 
nimi k neustálej a vzájomnej výmene. Bežný jazyk je zdrojom vzniku odbornej lexiky. 
Najvýraznejšie sa to prejavuje v lexike a terminológii spolo enských vied. V práve je 
vz ah medzi bežným a právnym jazykom mimoriadne výrazný. Preberaním slov 
z bežnej slovnej zásoby a ich terminologizáciou22, t. j. tým, že slovu z bežného jazyka 
je priradený ur itý pojem s pevným obsahom a rozsahom, vzniklo mnoho termínov 
právneho jazyka. Pojem, jeho obsah a rozsah vymedzuje už uvádzaná legálna 
definícia. Pod a G. Thielovej a G. Thomeovej (1996, s. 28) je možná terminologizácia 
slov z bežnej slovnej zásoby aj v syntaktickej a textovej rovine. K terminologizácii tu 
pod a nich dochádza pomocou prívlastkov.  

„Dabei wird ein semantisch weitgehend unspezifisches gemeinsprachliches Lexem 
durch ein spezifisch fachbezogenes Attribut semantisch determiniert. [...] Der Umfang 
des Attributs kann vom einzelnen Adjektiv bis zum Satz reichen.“  

                                            
22 Porov. Thea Schipannová (1992, s. 230): „Enthält ein gemeinsprachliches Wort den Charakter eines 
Terminus, so wird es terminologisiert.“ a Rosemarie Buhlmanová s Anneliese Fearnsovou (1991, 
s. 35): „Ein Terminus entsteht also dadurch, dass einem Wort ein ganz bestimmter Begriff mit festem 
Inhalt und Umfang zugewiesen wird.“ 
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V súvislosti s terminologizáciou je potrebné poukáza  aj na niektoré alšie 
spôsoby tvorenia termínov a ich motivovanos . „Požiadavka motivovanosti sa pri 
termínoch uskuto uje tak, že svojou formálnou stavbou zrete ne poukazujú na pojem, 
na obsahovú stránku termínu.“ (Ondrus – Horecký – Furdík, 1980, s. 152). Pod a 
Schippanovej (1992, s. 233) sa za motivované termíny pokladajú tie, ktorých jadro 
významu sa zhoduje s ich základom v bežnom jazyku, pri om sa rozlišuje 
fonematicko-fonetická, morfematická a sémantická motivácia. V prípade 
morfematickej motivácie vznikajú nové termíny tvorením slov za pomoci jazykových 
prvkov – slov a morfém, ktoré sú nosite mi motivovanosti. Pri sémantickej alebo 
figuratívnej motivovanosti ide vä šinou o metaforické23 a metonymické prenesenie 
významu. V súvislosti s takýmto spôsobom terminologizácie píšu G. Thielová 
a G. Thomeová (1996, s. 32) o metaforizácii. Napríklad slovám z bežného jazyka – 
Strafe, Gesetz,24 Person,25 unmündig,26 minderjährig,27 – je priradený pojem s pevným 
významom a rozsahom, ím získavajú v právnom jazyku iný význam ako v bežnom 
jazyku. Termíny vrátane takto vzniknutých môžu by  alej terminologizované 
použitím atribútov, napr.:  
Person:  natürliche Person, 
   juristische Person, 
   dritte Person. 
Na základe termínotvornej funkcie vznikajú viacslovné termíny, pri om je 
motivovanos  u niektorých viac, u iných menej výrazná, napr.:28 
Handlung:  strafbare Handlung, 
   vorsätzliche strafbare Handlung, 
   strafbare Handlung gegen Leib und Leben, 
    strafbare Handlung gegen die Freiheit, 
   strafbare Handlung gegen fremdes Vermögen; 

 

                                            
23 Porov. Kaspar Brandt (1995, s. 5): „Die Metapher [...] entsteht dadurch, dass ein Ausdruck aus 
einem ursprünglichen Verwendungsbereich, dem bildspendenden Bereich, aufgrund einer 
Ähnlichkeitsbeziehung in einen anderen Bereich, den bildempfangenden Bereich, übertragen wird; es 
handelt sich dabei um eine Bedeutungs- und Beziehungsübertragung.“ 
24 Oproti významu v bežnom jazyku (zákon = všeobecne platné, nemenné súvislosti medzi ur itými 
vecami a javmi v prírode; ustálené  zásady, princípy, pravidlá) stojí význam v právnom jazyku (štátom 
ustanovený právne záväzný predpis, právna norma). 
25 K významu slova osoba porov. napr. § 127 slovenského Trestného zákona. 
26 Pod a rakúskeho Trestného zákona ide o osobu, ktorá nedov šila 14. rok.  
27 Pod a rakúskeho Trestného zákona ide o osobu, ktorá nedov šila 18. rok. 
28 Porov. Gabriela Miššíková (2006, s. 59), ktorá rozoberá metaforicky motivované termíny 
v anglickej právnej terminológii a poukazuje na tendenciu preferovania substantívnych tvarov, asto 
metaforicky motivovaných, pri om metafora sa v slovenskom preklade niekedy stráca.  
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Drohung:  gefährliche Drohung, 
   Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben; 

Verletzung:  Körperverletzung, 
   schwere Körperverletzung, 
   Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen, 
   Körperverletzung mit tödlichem Ausgang, 
   absichtliche schwere Körperverletzung.29 

K sémanticky motivovaným termínom možno priradi  termíny natürliche Person, 
juristische Person, dritte Person, u ktorých ide o metonymické prenesenie významu. 
Nové významy – termíny – vznikajú na základe vnútorných sémantických vz ahov.  

V rámci tvorenia termínov jednotlivými slovotvornými postupmi, z ktorých je 
v nemeckom jazyku najproduktívnejšia kompozícia a derivácia, vznikajú tiež 
motivované termíny. Uvedené príklady sú morfematicky motivované; morfémy 
vnášajú svoj význam do štruktúry významu slova: Geldstrafe, Freiheitsstrafe, 
Ordnungsstrafe, Nebenstrafe, Vermögensstrafe, Anzeigepflicht, Anzeigerecht, 
Untersuchungshaft, Übergabehaft, Festnahme, Aussagebefreiung, Aussageverweigerung. 

Príkladom termínu utvoreného konverziou je termín der Dritte, ktorý je 
sémanticky motivovaný. Sémantická motivovanos  je ešte výraznejšia, ke  sa použije 
tvar plurálu die Dritten. 

Nepoznanie nového významu termínu získaného na základe terminologizácie 
slova z bežného jazyka vedie k nezrozumite nosti právnej terminológie u používate ov 
bežného jazyka – laikov – a k problémom v komunikácii medzi odborníkom a laikom.  

Ad c) Tak ako zrozumite nos  pozitívne ovplyv uje jasnos  a presnos , a teda aj 
jednozna nos  právneho jazyka, nejednozna nos  negatívne vplýva na jeho 
zrozumite nos . Na lexikálnej rovine narúšajú zrozumite nos  i jednozna nos  aj 
vysvetlené vlastnosti termínov, ktoré používa nemecká terminológia, t. j. 
Eineindeutigkeit a Selbstdeutigkeit, lexikálno-sémantické vz ahy medzi termínmi, 
konkrétne tendencia termínov k synonymii, homonymii a polysémii. Napriek tomu, že 
termín ozna uje len jeden jav a na pomenovanie tohto javu slúži len tento termín, nie 
je synonymia v odborných jazykoch zriedkavá.30 Platí to aj pre právny jazyk, i ke  sa 
na základe  funkcie termínu vyžaduje, aby bol exaktný, jasný a jednozna ný.  

                                            
29 Uvedené príklady sú z rakúskeho trestného práva a ich význam definujú príslušné ustanovenia 
rakúskeho Trestného zákonníka a Trestného poriadku.  
30 Ingrid Wieseová (1984, s. 39) poukazuje vo vednom odbore medicína na existenciu dokonca 
viacerých pomenovaní pre jeden jav – terminus technicus, termín v nemeckom jazyku, skrátený termín 
v nemeckom jazyku, pomenovanie používané v bežnom jazyku: Appendicitis acuta, akute 
Appendizitis, Appendizitis, Blinddarmentzündung. Drozd (1973, s. 120) uvádza obdobné príklady 
z chémie: „PbCO3, Plumbum cabonicum, Blei(II)-carbonat, Cerussit, Kremser Weiß.“ Roelcke (1999, 
s. 64) poukazuje na synonymiu termínov v oblasti elektrotechniky. 
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 Prí iny synonymie termínov môžu by  rôzne. Schippanová poukazuje na tzv. 
komunika no-technické dôvody, na základe ktorých sa tvoria nové synonymné 
termíny. Naj astejšie ide o udomác ovanie cudzích slov, používanie skratiek 
a skratkových slov popri celých tvaroch, využívanie kompozít a slovných spojení, ale 
aj  termínov popri slovách z bežného jazyka predovšetkým v tých vedných odboroch, 
v ktorých dochádza ku komunikácii medzi odborníkmi a neodborníkmi. K takýmto 
vedným odborom patrí aj právo.31 

Podobný názor ako Schippanová zastáva aj Drozd (1973, s. 121) a poukazuje na 
synonymiu termínov na základe odlišných tvarov.32 K takýmto odlišnostiam tvarov 
dochádza pod a neho používaním dubliet, tvorením skratiek a skratkových slov, 
tvorením kompozít, univerbátov a používaním verbo-nominálnych konštrukcií. 
V právnom jazyku majú najvä šie zastúpenie dublety, skrátené a plné tvary, 
kompozitá a slovné spojenia i verbo-nominálne konštrukcie popri verbách. 

V právnom jazyku, ktorý má svoj pôvod v latin ine, sú dublety tvorené 
naj astejšie latinským termínom a termínom domáceho pôvodu, napr. Jura – Recht, 
Kontrakt – Vertrag, Rubrum – Urteilskopf, Tenor – Spruch,  Delikt – Straftat;  delikt – 
trestný in, insolvencia – platobná neschopnos , civilné právo – ob ianske právo. 

Používanie skratiek a skratkových slov popri plných tvaroch termínov je tak 
v nemeckom, ako aj slovenskom právnom jazyku asté, napr. Strafgesetzbuch – StGB, 
Strafprozessordnung – StPO, Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union – EU-JZG, i. d. F., 
Paragraph – §, Absatz – Abs., Gesetz – Ges.33 Skratky a skratkové slová majú svoje 
miesto pri akomko vek odkaze na príslušné právne predpisy, napr. pod a § 28 ods. 3 
Tr. poriadku; nach § 288 StGB. 

V nemeckom právnom jazyku, dokonca aj v jazyku zákonov je používanie 
kompozít popri slovných spojeniach ve mi asté, napr. § 46 StGB Grundsätze der 
Strafzumessung – Zumessung der Strafe (D), § 79 StGB Vollstreckungsverjährung – 
die Vollstreckung von lebenslangen Freiheitsstrafen verjährt nicht (D), § 3 StGB 
Objektivität und Wahrheitserforschung – [...] haben die Wahrheit zu erforschen (A), 
§ 55 StGB Beweisanträge – die Aufnahme von Beweisen zu beantragen (A), § 78 

                                            
31 Ako alšie príklady vedných odborov, v ktorých je komunikácia medzi odborníkmi a laikmi 
potrebná a nevyhnutná, možno uvies  medicínu a ekonómiu. 
32 Rovnaký názor zastáva aj Ivan Masár (1991, s. 108). Jednoslovné a viacslovné termíny pokladá za 
synonymá. 
33 Na používanie skratiek a skratkových slov v právnom jazyku možno nazera  nielen v rámci 
lexikálno-sémantických vz ahov a synonymie, ale aj v rámci morfologicko-syntaktických vz ahov, 
z aspektu zrozumite nosti a v neposlednom rade v translatologických súvislostiach. Preto 
poukazujeme na skratky a skratkové slová na viacerých miestach a najvä ší priestor im vymedzujeme 
z aspektu prekladate skej innosti, kde je napokon nevyhnutné zoh adni  o najširšie súvislosti. 
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StGB Anzeigepflicht – [...] so ist sie zur Anzeige an Kriminalpolizei oder 
Staatsanwaltschaft verpflichtet (A).  

Na základe preferencie nominálneho štýlu a jazykovej ekonómie, ktoré sú pre 
právny jazyk typické, existujú dokonca tri možnosti na ozna enie toho istého javu, 
pri om ide o odlišnos  formy: 

wer eine Urkunde [...] unterdrückt  die Unterdrückung der Urkunde  
Urkundenunterdrückung.34 

alším druhom synoným na základe odlišnosti formy sú verbo-nominálne 
konštrukcie popri verbách. Uprednost ovanie verbo-nominálnych konštrukcií 
v právnom jazyku súvisí s nominálnym štýlom, charakteristickým pre právny jazyk, 
ktorý je nevyhnutný všade tam, kde sa do popredia posúva in a výsledok na úkor 
innosti a agensa. Uvedené konštrukcie majú svoje miesto v právnom jazyku aj 

z iného dôvodu. Ako uvádza H. Müller-Tochtermann (1959, s. 85), právnici 
uprednost ujú substantíva aj s cie om predís  nedorozumeniam. Ustálené spojenia, 
ako zur Durchführung bringen, in Anwendung bringen, in Erwägung ziehen, 
Widerspruch einlegen, Willenserklärung abgeben, nie je však možné v právnom 
jazyku nahradi  verbom durchführen, anwenden, erwägen, widersprechen, Willen 
erklären bez toho, aby nedošlo k strate významových odtienkov. Prostredníctvom 
verbo-nominálnych konštrukcií je možné presnejšie vyjadri  priebeh deja, prípadne 
da  bližšiu informáciu o jeho za atí, priebehu i ukon ení. In Vollzug setzen 
v rozsudku: der Haftbefehl wird in Vollzug gesetzt je presnejšie ako vollziehen, pretože 
uvedené slovné spojenie ur uje druh deja bližšie ako verbum.  

 Okrem uvedených synoným sa na základe odlišnosti tvarov vyskytujú 
v právnom jazyku aj „typické“ synonymá. Daum (1981, s. 91) konštatuje, že pri 
tvorení a výbere slov vzniká otázka, i majú synonymá by  tolerované, alebo je 
potrebné snaži  sa o pomenovanie jedným výrazom. Ako príklad synonymie uvádza 
termíny Fahrerflucht, Verkehrsflucht, Unfallflucht, Verkehrsunfallflucht, ktoré sa 
používajú paralelne s názvom deliktu pod a § 142 nemeckého Trestného zákona 
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Zárove  zastáva názor, že pokia  nevznikne 
rozmanitos ou pomenovaní omyl, nie je dôvod na normovanie jedného pomenovania, 
ktoré by pod a neho viedlo skôr k ochudobneniu jazyka.  

 Zastávame názor, že synonymia termínov odporuje požiadavke jednozna nosti 
a podstate terminologickej práce. V tejto súvislosti je potrebné súhlasi  s otázkou 
T. Roelckeho: (1999, s. 64) „... do akej miery je vôbec možné poklada  jednozna nos  
za charakteristickú vlastnos  termínov?“  

                                            
34 Porov. § 229 rakúskeho Trestného zákona. 



26 
 

 Vlastnosti termínov, konkrétne tzv. samovýznamovos  (z nem. 
Selbstdeutigkeit), popri synonymii narúšajú aj viacvýznamové slová a „pravé“ 
homonymá, ktorých význam je možné jednozna ne ur i  len na základe kontextu, 
napr. Prozessablauf: 1. Beendigung des Prozesses; 2. Verlauf des Prozesses; Recht: 
1. a Gesamtheit der Gesetze, 1. b Rechtswissenschaft, Jura, 2. berechtigter, 
zuerkannter Anspruch. Jav polysémie je astejší, ak berieme do úvahy právnu 
terminológiu na pozadí bežného jazyka, prípadne terminológie iných vedných 
odborov, kde sa dané slovo používa v  inom význame. V takýchto prípadoch je 
význam jednozna ný na základe kontextu.  

 V súvislosti s javom homonymie a polysémie sa v právnom jazyku poukazuje 
na tzv. „neur ité“ právne pojmy, ktorých výklad nemusí by  jednozna ný a závisí od 
názorov panujúcich na konkrétnom mieste a v konkrétnom ase, napr. sittenwidrig, 
gute Sitten, grob, fahrlässig, erheblich, schwer, Treu und Glauben, wichtiger 
Kündigungsgrund. Neur itý právny pojem v jazyku zákonov prenecháva 
používate ovi práva možnos  diferenciácie a konkretizácie právnej vety v konkrétnom 
prípade pod a konkrétnych okolností.35 Existencia neur itých právnych pojmov súvisí 
s už spomínaným vz ahom medzi bežným a právnym jazykom a terminologizáciou 
slov z bežného jazyka. Ak sa chápe odborné slovo ako protiklad bežného slova, 
pokladá Müller-Tochtermann (1959, s. 89) neur ité právne pojmy za prechodný útvar 
medzi odborným a bežným slovom. V právnom jazyku je význam vybraných termínov 
a medzi nimi  asto aj „neur itých“ právnych pojmov vymedzený ustanoveniami 
v príslušnom zákone. K  uvedeným pojmom možno uvies  ako príklad ustanovenia 
rakúskeho Trestného zákona: § 80 Fahrlässige Tötung, § 81 Grob fahrlässige Tötung, 
§ 84 Schwere Körperverletzung. 

Ad d) K zvláštnostiam právneho jazyka patrí, že niektoré termíny sa používajú 
s odlišným významom v rámci jednotlivých odvetví práva, resp. v rôznych zákonoch, 
pri om je oby ajne explicitne uvedené, že dané chápanie pojmu platí pre predmetný 
zákon (Im Sinne dieses Gesetzes ist..., Na ú ely tohto zákona sa rozumie...), o je 
oby ajne uvedené v asti Begriffsbestimmungen (v nemeckých a rakúskych zákonoch), 
resp. v slovenských zákonoch v asti Výklad pojmov.36  

Ad e) alším špecifikom právneho jazyka je vz ah medzi lexikálnou rovinou 
právneho jazyka a platnos ou právnych noriem. Prijaté zákony, ktoré vstúpili do 
platnosti a nadobudli ú innos  k ur itému dátumu, sa môžu upravova , meni  
a dop a . Novely zákonov môžu zárove  vies  k zmene právnej terminológie. Ako 
príklad možno uvies  reformu insolven ného práva v Nemecku, na základe ktorej 
1. januára 1999 vstúpil do platnosti insolven ný poriadok a nahradil konkurzný 
                                            
35 Porov. Müller-Tochtermann (1959, s. 88). 
36 Porov.  rakúsky Trestný zákon § 68 – § 74, nemecký Trestný zákon § 92, slovenský Trestný zákon, 
Piata hlava, Výklad pojmov. 
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poriadok. Už samotný názov Insolvenzordnung signalizuje zmenu v terminológii. 
Insolvencia nahradila konkurz vo všetkých slovných spojeniach a kompozitách. Na 
Slovensku dochádza k zmene právnej terminológie prostredníctvom prijatých 
civilných kódexov. Namiesto Ob ianskeho súdneho poriadku platí od 1. 7. 2016 
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok; 
kódexy prinášajú nové a v jednotlivých kódexoch aj navzájom odlišné termíny, napr. 
pomenovanie ú astníkov konania.37 

Novely menšieho i vä šieho rozsahu, prípadne transpozície smerníc Európskej 
únie, predstavujú nebezpe enstvo, že nebude dodržaná lexikálna istota noriem 
a obsahová istota v zmysle pravidla väzby s existujúcimi definíciami a defini nej 
multiplikácie, t. j. že sa nepoužijú iné termíny na vyjadrenie toho istého javu38. Pod 
vplyvom cudzojazy ného východiskového textu sa doslovným, resp. nesprávnym 
prekladom dostávajú do textov zákonov „nové“ termíny, ktoré sa odlišujú od termínov 
v predchádzajúcich a súvisiacich právnych úpravách.39 

Novely zákonov môžu vies  aj k tomu, že sa zmení výklad i chápanie 
niektorých pojmov, o znamená, že sa vlastne zmení význam termínu. O pôvodné 
znenia zákonov sa obvykle opiera právna teória v prípade potreby výkladu zákonov, 
resp. pojmov na konkrétne ú ely.  

Ad f) Vlastnos ou právnych textov je tiež výrazné zastúpenie slovnej zásoby z iných 
vedných odborov, o predstavuje v porovnaní s ostatnými odbornými jazykmi alší 
rozdiel a vyššie nároky na porozumenie. Zastúpenie odbornej slovnej zásoby 
a termínov z iných vedných odborov sa odlišuje v závislosti od druhov textu a oblasti 
práva. Právne texty obsahujú nielen termíny, ale aj asti textov alebo dokonca celé 
texty z iných vedných odborov, napr. zákony zah ajú terminológiu pod a 
jednotlivých oblastí, ktoré upravujú (zákon o lesoch, zákon o vysokých školách, zákon 
o elektronických komunikáciách); zmluva o dielo, kúpna zmluva i nájomná zmluva 
obsahujú bližšiu špecifikáciu predmetu zmluvy (strojov, technologických zariadení, 
stavieb a i.); ur ité druhy právnych textov, napr. súdne spisy, obsahujú rôzne znalecké 
posudky, lekárske správy, potvrdenia a pod. 

 

                                            
37 Napr. Civilný sporový poriadok používa termíny: strany sporu, navrhovate  (žalobca), odporca 
(žalovaný); Civilný mimosporový poriadok obsahuje termíny: ú astníci konania, navrhovate , 
ú astník konania; v Správnom súdnom poriadku sa nachádzajú termíny: žalobca, žalovaný, ú astníci 
konania, osoba zú astnená na konaní. 
38 B. Havel (2005, s. 81) v tejto súvislosti kritizuje § 369a eského Obchodného zákonníka, ktorý 
nesp a ani lexikálnu, ani obsahovú istotu. 
39 Porov. A. uricová (2005), ktorá poukazuje na odlišnosti medzi Európskym zatýkacím rozkazom 
a Trestným zákonom SR, napr. podvodné konanie oproti zaužívanému podvod. 
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2.2.2 Morfologicko-syntaktická rovina právneho jazyka 

 Vlastnosti právneho jazyka v morfologicko-syntaktickej rovine  vyplývajú 
z jeho funkcie, tak ako to platí pre právny jazyk a jeho vlastnosti v komplexnom 
ponímaní. Právny jazyk využíva morfologické a syntaktické prostriedky bežného 
jazyka. Rozdiely medzi morfologicko-syntaktickými jazykovými prostriedkami 
právneho a bežného jazyka spo ívajú v ich rôznom kvantitatívnom zastúpení. Právny 
jazyk používa rovnaké slovné druhy s ich typickými gramatickými kategóriami 
a syntaktické konštrukcie vlastné aj bežnému jazyku. Napriek tomu sa však pri 
charakteristike právneho jazyka stretávame s gramatickými zvláštnos ami, resp. 
s charakteristickými znakmi právneho jazyka v morfologicko-syntaktickej rovine. 
Uvedené kvantitatívne rozdiely medzi bežným a právnym jazykom v gramatickej 
rovine predstavuje uprednost ovanie ur itých gramatických javov, resp. „modelov“, 
a ich frekvencia. 

 Jazykové prostriedky, ktoré špecifikujú právny jazyk, nie je vždy možné 
pripísa  len jednej rovine, resp. medzi jednotlivými jazykovými rovinami nie je pevná 
hranica. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri morfologickej a syntaktickej rovine, preto 
uprednost ujeme spolo né pomenovanie morfologicko-syntaktická, resp. gramatická 
rovina právneho jazyka. Na jednej strane možno konštatova , že mnohé z jazykových 
prostriedkov charakterizujúcich morfologicko-syntaktickú rovinu právneho jazyka sú 
zárove  typické pre odborné jazyky vôbec. Na druhej strane má právny jazyk na 
morfologicko-syntaktickej rovine svoje špecifiká, ktorým venujeme vä ší priestor. 
Osobitnú pozornos  si v tejto súvislosti vyžaduje substantívum a pasív. 

 K morfologickým zvláštnostiam právneho jazyka podobne ako odborných 
jazykov vôbec patrí v paradigme verba uprednost ovanie 3. osoby a vyhýbanie sa 
1. osobe s cie om dosiahnu  objektivitu a všeobecnú platnos  odborných výpovedí.  

K alším dominujúcim gramatickým kategóriám patrí  indikatív, prézent, pasív, 
infinitívne slovesné tvary, ktoré tak isto slúžia na zovšeobecnenie a dosiahnutie 
všeobecnej platnosti. V paradigme substantíva je pre odborné jazyky typické asté 
používanie atributívneho genitívu alebo vytváranie vä ších konštrukcií s viacerými 
genitívmi, o zodpovedá snahe o presné a jednozna né vyjadrovanie a tendencii 
k ekonomickému vyjadrovaniu. Nominatív má v porovnaní s datívom a akuzatívom 
dominantné postavenie. 

 Syntaktické zvláštnosti právneho jazyka spo ívajú v selekcii syntaktických 
konštrukcií, na základe oho možno dokonca uvažova   o stavbe vety právneho 
jazyka. Používaním a uprednost ovaním ur itých syntaktických konštrukcií na úkor 
iných vzniká i rozdiel medzi právnym a bežným jazykom v rovine syntaktickej. 

 Podobne ako v ostatných odborných jazykoch sa v právnom jazyku 
uprednost ujú verbo-nominálne konštrukcie, neosobné pasívne vety, namiesto 
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ved ajších viet stoja rôzne druhy atribútov. asto sa používajú infinitívne konštrukcie 
a apozície.  

 Walter von Hahn (1983, s. 113) analyzuje syntaktické prostriedky používané 
v odborných jazykoch z poh adu komunikatívnej funkcie. Pri zoh adnení tohto 
aspektu opisuje anonymizáciu, explicitné špecifikovanie a kondenzáciu ako tri 
k ú ové techniky. Zárove  poukazuje na syntaktické prostriedky, ktoré sa na tieto 
techniky používajú. Ku kondenzácii a ekonomickému vyjadrovaniu môžeme priradi  
aj nominaliza nú transformáciu. 

 Napriek tomu, že syntaktické prostriedky, zvláštnosti, resp. charakteristické 
znaky odborných jazykov sú popisované z rôznych h adísk, rôzne prístupy sa zhodujú 
v tom, že ich výber a použitie sú funk ne podmienené, o je pre právny jazyk potrebné 
osobitne zdôrazni . H. R. Fluck (1991, s. 56) k tomu uvádza: „… sie entsprechen der 
geforderten Ausdrucksökonomie und dem Bestreben nach klarer und eindeutiger 
Fixierung von Sachverhalten und Denkbeziehungen.“  

 

2.2.2.1 Substantívum v právnom jazyku 

 Substantívum sa na jednej strane radí k jazykovým prostriedkom, ktoré 
charakterizujú právny jazyk a slúžia na plnenie jeho funkcie, a na druhej strane sa 
vyzna uje zvláštnos ami, reprezentovanými uprednost ovaním ur itých gramatických 
tvarov, ktorými sa zabezpe ujú príslušné funkcie právneho jazyka. 

 Používanie substantív v právnom jazyku úzko súvisí s nominaliza nou 
transformáciou, naj astejším a najznámejším prostriedkom kondenzácie, ktorý 
zabezpe uje ekonomický spôsob vyjadrovania a dosiahnutie presnosti 
a jednozna nosti právneho jazyka. W. von Hahn (1983, s. 118) zdôraz uje používanie 
substantív a poukazuje na výhodu nominaliza nej transformácie, „... daß man ohne 
Umformung und damit ohne Gefahr der Mißverständlichkeit die fast immer 
substantivische Terminologie benutzen kann.“ Na substantívum ako jazykový 
prostriedok slúžiaci na zabezpe enie jednozna nosti a presnosti v právnom jazyku 
a zabránenie nedorozumeniam poukazuje aj H. Müller-Tochtermann (1976, s. 62):40 

„Überall dort, wo das Fachwort im Gesetz ausschließlich oder überwiegend in der 
Form des Hauptworts gebraucht wird, z. B. Willenserklärung oder Rücktritt, wird der 
Jurist zur Vermeidung von Mißverständnissen sich in der Regel gehalten fühlen, 
überwiegend die Hauptwortform zu gebrauchen.“ 

 V paradigme substantíva súvisí s  uvedeným ekonomickým spôsobom 
vyjadrovania, ale aj s abstraktnos ou, pojmovos ou a presnos ou astý výskyt 
genitívu, genitívnych väzieb a genitívnych re azcov. Genitívne atribúty plnia okrem 
                                            
40 Porov. Helmut Müller-Tochtermann, 1959. 
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toho aj termínotvornú funkciu, slúžia na vyjadrenie komplikovaných sémantických 
vz ahov a prispievajú tak k jasnosti a presnosti právneho jazyka.  

 V súvislosti s astým výskytom genitívu a osobitne partitívneho genitívu je 
potrebné venova  pozornos  jeho formálnemu vyjadreniu. Za charakteristickú 
vlastnos  právneho jazyka možno poklada  používanie genitívu bez formálneho 
vyjadrenia. Táto forma genitívu sa vyskytuje v odkazoch na konkrétne paragrafy, 
lánky, odseky, asti konkrétneho zákona alebo iných právnych dokumentov, napr. 

zmlúv a pod. Popri plnom tvare genitívu s jeho formálnym ozna ením (napr. nach 
§ 142 Abs. 1 des österreichischen Strafgesetzbuches) sa vyskytujú tvary, v ktorých je 
genitív formálne ozna ený len iasto ne (napr. Betrifft die Änderung des 
RechtspflegerG) alebo nie je ozna ený vôbec (napr. nach §§ 15, 142, Abs. 1, § 143 
Abs. 1 2. Fall StGB, § 301 Abs. 2 StGB, Generelle Belehrung Zeuge). Pritom zohráva 
rolu aj používanie skratiek a skratkových slov. Porovnanie používaných spôsobov 
vyjadrenia genitívu, ich rovnaká pozícia a funkcia vo vete potvrdzujú, že ide o genitív, 
aj ke  formálne nie je vyjadrený: 

a) nach § 142 Abs. 1 des österreichischen Strafgesetzbuches, 
b) Änderung des RechtspflegerG, 
c) Änderung des RpflG, 
d) gemäß §§ 145 d und 164 StGB, gemäß § 52 Strafprozessordnung. 

Pre maskulína a neutrá v právnom jazyku je alej charakteristická forma datívu 
singuláru, v ktorej sa ešte stále používa zastaraná forma s koncovkou -e. K bežným 
slovám s koncovkou -e v datíve singuláru patria v právnych textoch napr. im Sinne, im 
Jahre, am Tage, im Falle. Pod a F. Schönherra (1985, s. 16) je používanie koncovky   
-e v datíve otázkou jazykového citu. „Das Dativ-e fällt idR weg, wenn das folgende 
Wort mit einem Vokal beginnt. Vor allem bei mehrsilbigen Wörtern klingt es 
altmodisch.“ Napriek tomu nachádzame datív s koncovkou -e aj vo viacslabi ných 
slovách: die im Range gleichstehenden Forderungen, einer im Konkurse befindlichen 
Gesellschaft, an einem nicht im Inlande unbeweglichen Vermögen, im Auftrage, im 
Augenblicke. 

Zvláštnos ou právneho jazyka v používaní substantív je uprednost ovanie tvarov 
maskulína bez rozlišovania prirodzeného rodu, t. j. aj na pomenovanie osôb mužského 
aj ženského pohlavia, napr. der Kläger, der Beklagte, der Antragsteller, der 
Antragsgegner, der Täter, der Verurteilte, der Angeklagte, der Zeuge, der 
Prozessbevollmächtigte a i. Na základe toho sa ozna uje právny jazyk ako „männlich“. 
Tvar maskulína sa používa dokonca vtedy, ke  sa ozna uje len žena. H. Simonová – 
G. Funk-Barkerová (1999, s. 30) uvádzajú ako príklad znenie § 2 II zákona 
o pôrodných asistentkách: „Hat der Antragsteller eine Ausbildung als Hebamme 
abgeschlossen...“ V sú asnosti sa na základe všeobecnej tendencie k rodovej 
rovnoprávnosti a neutrálnosti jazyka i v právnom jazyku objavujú na pomenovanie 
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osôb popri maskulínach stále astejšie aj feminína.41 V textoch justi ných orgánov 
nemecky hovoriacich krajín sa na dosiahnutie  rodovej neutrálnosti jazyka používajú 
rôzne jazykové prostriedky. Popri zotrvávaní pri tradi nom používaní maskulín (napr. 
unbekannter Täter, Antragsteller, an den Dienstgeber), a to aj v tom prípade, ak sa 
ozna uje daným substantívom žena (napr. Sachbearbeiter: XY 
Polizeihauptkommissarin), sa používajú paralelne maskulína a feminína (napr. 
Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen in Ermittlungssachen), alebo sa v úvode textu 
explicitne poukazuje na rodovú rovnoprávnos : „Soweit in diesem Formular 
personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer 
gleichermaßen.“ Opa ným krajným príkladom je rozlišovanie rodu, aj ke  je 
z kontextu jednozna né, že ide o osobu mužského pohlavia (... welche Bezüge XY 
aufgrund ihres/seines Dienstverhältnisses erhält – XY je v tomto konkrétnom prípade 
muž). Paralelné používanie maskulína a feminína asto nie je jednotné ani v rámci 
jedného textu. Popri explicitnom rozlišovaní rodu (napr. Unterschrift der Zeugin/des 
Zeugen, der oder dem Beschuldigten, will mich nur über meine Verteidigerin oder 
meinen Verteidiger äußern) sa vyskytujú tvary bez rodového rozlíšenia, napr. 
Zeugenvernehmung, Unterschrift d. Beschuldigten, äußere mich nur über einen 
Verteidiger. K paralelnému ozna ovaniu osôb substantívom v tvare maskulína 
a feminína sa v rámci vety pridružujú aj príslušné tvary lena a zámen, o vedie 
v právnom jazyku k ešte komplikovanejším, dlhším a ažkopádnym konštrukciám, 
napr.:  

„Der/die Zeuge/in wird ermahnt, auf die an ihn/sie zu richtenden Fragen nach 
seinem/ihrem besten Wissen und Gewissen, die reine Wahrheit anzugeben, nichts zu 
verschweigen und seine/ihre Aussage so abzulegen, dass er/sie sie erforderlichenfalls 
eidlich bekräftigen könne.“42 

 

2.2.2.2 Pasív v právnom jazyku 

 Uprednost ovanie pasívu a ve ký výskyt pasívnych konštrukcií sú typické 
predovšetkým pre nemecký právny jazyk. V právnom jazyku súvisí používanie pasívu 
aj s uvedenou nominaliza nou transformáciou a spo íva vo využívaní jeho 
syntakticko-sémantickej a textovej funkcie. Odborné jazyky využívajú možnos  da  
pôvodcu, resp. vykonávate a deja do úzadia alebo ho eliminova . Pasív zárove  

                                            
41 Tendencia k rodovej rovnoprávnosti a neutrálnosti právneho jazyka sa vz ahuje na nemecký jazyk. 
Potvrdzujú to právne texty nemeckých a rakúskych justi ných orgánov. V sloven ine na alej 
prevládajú na ozna enie osôb ženského pohlavia maskulína. Zaužívaných je nieko ko feminín (napr. 
navrhovate ka, odporky a, svedky a), avšak nie je jednotnos  v používaní a na alej sa stretávame 
s tvarmi maskulín (navrhovate , odporca, svedok).  
42 Uvedené príklady sú prevzaté zo spisov justi ných orgánov. 
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umož uje použi  inú perspektívu výpovede tematizáciou objektu v akuzatíve 
a rematizáciou predikátu. 

 C. Köhler (1981) pokladá za najdôležitejšie prednosti pasívu vyzdvihnutie cie a 
deja, elimináciu agensa, zdôraznenie plnovýznamového verba, vyjadrenie abstraktnosti 
a objektivity, vyjadrenie zákonitého deja, diferencované vyjadrenie nosite a deja 
a náhradu slovného druhu. 

 V súvislosti s elimináciou agensa píše von Hahn (1983, s. 113) o anonymizácii 
a ako jednu z jej techník uvádza pasív. Okrem anonymizácie zabezpe uje použitie 
pasívu aj ekonomický spôsob vyjadrovania.43 

 Využitie a význam eliminácie agensa v pasívnych konštrukciách nie sú však 
v právnych textoch justi ných orgánov a textoch zákonov úplne identické v porovnaní 
s ostatnými odbornými jazykmi. 

 Na základe presnosti a jednozna nosti, ktoré si právny jazyk vyžaduje, je 
explicitné vyjadrenie agensa v pasívnych konštrukciách bežné a asté, o potvrdzujú aj 
výsledky vlastného výskumu:  

„Zum gegenständlichen Erhebungsersuchen wurden im Auftrag des LKA Sbg. von 
der PI Henndorf a. W. Ermittlungen mit folgendem Ergebnis geführt.“ 

„In oben bezeichneter Sache wird von den slowakischen Strafverfolgungsbehörden 
zu folgendem Sachverhalt strafrechtlich ermittelt:“ (Príklady zo spisu.) 

 V mnohých prípadoch by sme mohli uvažova  o „skrytej“ anonymizácii. Ide 
o prípady, ke  pasívne konštrukcie slúžia na ekonomizáciu, agens nie je síce 
vyjadrený, ale je dostato ne známy z komunika nej situácie, kontextu, prípadne 
z ustanovení príslušných paragrafov. 

„Ich wurde mit dem Gegenstand der Vernehmung vertraut gemacht und ermahnt, 
richtig und vollständig auszusagen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass…“ 

„Zu Beginn meiner ersten Vernehmung ist mir eröffnet worden, welche Tat mir zur 
Last gelegt wird.“ 

„Sie werden ersucht, die als Beilage übersendeten Formulare „Beantwortung einer 
Anfrage im Unterhaltsverfahren“ sowie „Gehaltsauskunft“ vollständig ausgefüllt an 
das Gericht zurück zu übersenden. An Stelle des Formulars „Gehaltsauskunft“ kann 
auch ein Auszug des Lohnzettels an das Gericht übermittelt werden.“ (Príklady zo 
spisu.) 

                                            
43 Na ilustráciu citujeme známy Hahnov (1983, s. 113) príklad anonymizácie: „(1) Als ich die 
Flüssigkeit abgoß, sah ich einen braunen Bodensatz (2) Wenn man die Flüssigkeit abgießt, sieht man 
einen braunen Bodensatz (3) Wird die Flüssigkeit abgegossen, zeigt sich ein brauner Bodensatz (4) 
Nach Abgießen der Flüssigkeit ist ein brauner Bodensatz sichtbar (zu sehen).“ 
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Používanie pasívu možno poklada  za charakteristickú vlastnos  právneho jazyka 
a spôsob vyjadrenia agensa za špecifikum pasívnych konštrukcií v právnom jazyku. 
Eliminácia agensa v právnom jazyku nevedie na rozdiel od iných odborných jazykov, 
predovšetkým jazyka techniky, prípadne iných odborov prírodných vied 
k anonymizácii.  

 

2.2.3 Textová rovina právneho jazyka 

Pri charakteristike textovej roviny právneho jazyka je potrebné vychádza  zo 
všeobecných znakov a vlastností odborného textu, preto na ne v krátkosti 
poukazujeme, pri om sa opierame predovšetkým o nemeckú odbornú literatúru. 

Textovú rovinu odborných textov je možné charakterizova  z viacerých 
h adísk. Rovnako je možné uplatni  viaceré kritériá aj pri typológii textov. 
Klasifikácie odborných textov v sú asnosti uprednost ujú funkciu, ktorú má text 
sp a  v jazykovej komunikácii, napr. Möhn a Pelka (1984, s. 45). S. Göpferichová 
približuje text nielen z aspektu funkcie v jazykovej komunikácii (1995, s. 56), ale aj 
v rámci aspektov komunikácie definuje dimenzie na hodnotenie zrozumite nosti 
textov. K.-D. Baumann (1992, s. 9) charakterizuje odborné texty z poh adu funkcie 
ako komplexné jednotky,  

„... die sich einerseits aus sozialen, situativen und thematischen Faktoren und 
andererseits aus den dadurch bedingten textstrukturellen, stilistischen und formalen 
Merkmalen zusammensetzen. [...] Dabei werden die Interaktionsbeziehungen 
zwischen den Kommunikationspartnern sowie der Fachlichkeitsgrad der Darstellung 
auf sprachlich spezifische Weise im Fachtext zum Ausdruck gebracht."  

Möhn a Pelka (1984, s. 45) chápu pod funkciou na jednej strane spôsob tvorby 
textu, ktorý je daný komunikáciou a prejavuje sa v jazykovom stvárnení. Na druhej 
strane sa ozna uje funkciou ú el komunikácie. Na základe toho je možné jednotlivým 
jazykovým funkciám priradi  viaceré funkcie textu (z. B. der deskriptiven 
Grundfunktion die Textfunktionen „Mitteilen, Informieren, In-Kenntnis-setzen, 
Unterrichten“). Z tohto vyplýva aj klasifikácia odborných textov: 
− odborné texty s deskriptívnou funkciou, 
− odborné texty s inštruktívnou funkciou, 
− odborné texty s direktívnou funkciou, 
− odborné texty s kombinovanou funkciou. 

 Za predpokladu, že dominantným kritériom je funkcia textu, uvádzajú Dolník 
a Bajzíková  (1998, s. 75) triedy (druhy) textov: 
 „1. normatívne texty (zákony, listiny, zmluvy...), 

2. kontaktové texty (blahoželania, kondolencie, ...), 
3.sociálno-identifika né texty (piesne integrujúce sociálne skupiny), 
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4. poetické texty (básne, poviedky...), 
5. dominantne sebaprezentujúce texty (životopis, denník...), 
6. výzvové texty (žiados , reklamné texty...), 
7. dominantne informa né texty (správa, vedecký text...), 
8. texty s dominanciou dvoch (informa nej a výzvovej).“ 

 Katharina Reissová (1993) poukazuje pri typológii textov na rôzne modely 
klasifikácie a prístupy predovšetkým z poh adu procesu prekladu. Aj tieto prístupy sa 
opierajú o funkciu textu, jazykovú komunikáciu a jednotlivé lánky komunika ného 
re azca. Sumarizujúc ponúka typológiu textov relevantnú pre preklad. Rozlišuje 
informatívne, expresívne, operatívne a audio-mediálne texty, ktorých komunika ná 
funkcia ur uje jazykové stvárnenie textov. Aj Reissová (1993, s. 19) upozor uje pri 
realizácii konkrétneho textu na existenciu zmiešaných typov, v ktorých nedominuje 
len jedna funkcia. 

Charakteristika odborných textov a ur enie druhov textov úzko súvisí s ich 
makroštruktúrou. Pod a Roelkeho (1999, s. 88) spo íva makroštruktúra odborných 
textov „formal in der Kohäsion und funktional in der Kohärenz von sprachlichen oder 
semiotischen Einheiten, die in der Regel aus mehreren Sätzen, Bildsequenzen oder 
deren Kombinationen gebildet werden.“ Baumann (1992, s. 82) definuje podobne 
makroštruktúru odborných textov „als ein linearsequentiell geordnetes und 
hierarchisch organisiertes System von Beziehungen zwischen den Teilen und 
Elementen des Textes.“ 

 Práve makroštruktúrou sa odborné texty odlišujú od iných textov, ale aj 
navzájom medzi sebou. Snaha odborného jazyka dosiahnu  o najvyšší stupe  jasnosti 
a zrozumite nosti sa odráža v tendencii zosúladi  makroštruktúrnu formu a funkciu 
textu. Táto tendencia vedie k bohatému leneniu a stavbe textu, charakteristickej pre 
ur itý druh textov, a ú inok takejto stratégie lenenia textu je taký jednozna ný, že 
každý kompetentný itate  po prvom otvorení knihy zaradí text medzi odborné alebo 
neodborné texty (von Hahn 1983, s. 122). Rôzne formy lenenia, ako napr. kapitoly, 
odseky, nadpisy a pod., sledujú tému odborného textu od problému cez východiská, 
metódy, riešenia, použitie a pod. a dodržiavajú v mnohých prípadoch záväznú stavbu 
odborného textu, za ínajúc napr. titulným listom, predslovom a obsahom a kon iac 
zoznamom literatúry.  

 alším znakom uvedenej tendencie je aj dodržiavanie po etných 
typografických konvencií, charakteristických pre odborné jazyky. Ako príklad môže 
slúži  tla  textu v jednom alebo dvoch st pcoch, hierarchické íslovanie kapitol 
a podkapitol, použitie rôzneho druhu písma, ve kých písmen, pod iarkovania, 
prípadne alších znakov s cie om  zvýrazni  a vyzdvihnú  niektorú as  textu. 

 Ve ký význam v odborných textoch prislúcha popri  uvedených znakoch aj 
ilustráciám alebo vz ahu medzi textom a obrázkom.  
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Mikroštruktúra odborných textov spo íva podobne ako pri makroštruktúre 
formálne v kohézii a funk ne v koherencii jazykových alebo semiotických jednotiek. 
Týmito jednotkami sú pri mikroštruktúre vety alebo asti ilustrácií. Mikroštruktúra tak 
pod a Roelckeho (1999, s. 94) predstavuje jemné lenenie odborných textov. 

 Podobné vz ahy, aké sledujeme pri makroštruktúre odborných textov, platia aj 
pre ich mikroštruktúru. Aj v rámci mikroštruktúry odborných textov je dôležitá 
funkcia a forma. Pod a Roelckeho (1999, s. 94):  

„Form und Funktion mikrostruktureller Texteinheiten ergeben sich im allgemeinen aus 
der Funktion des entsprechenden Teiltextes als übergeordneter Einheit der 
fachtextuellen Makrostruktur und sind über diese mittelbar auch an Form und 
Funktion des Gesamttextes gebunden.“  

Pre formu a funkciu mikroštruktúrnych textových jednotiek je charakteristická 
tendencia k ich izomorfii.  

 Koherencia môže by  realizovaná implicitne a explicitne. Implicitné vz ahy 
závislosti predstavujú logické súvislosti. Explicitne realizovaná koherencia spo íva 
v logických súvislostiach a jazykovom vyjadrení. Na jednej strane môžeme pozorova  
tematickú progresiu a na druhej strane jazykové prostriedky, ktoré slúžia na vyjadrenie 
koherentných vz ahov. Nachádzame ich tak na syntaktickej, ako aj na lexikálnej 
rovine. 

 K naj astejším spôsobom mikroštruktúrneho spájania textov, a teda 
vyjadrovania koherentných vz ahov, patria: 
− téma – réma štruktúry, 
− kombinácia otázka – odpove , 
− rekurencia. 

Najjednoduchší model – téma – réma štruktúry – predstavujú dve za sebou 
nasledujúce vety, pri om réma (nie o neznáme) prvej vety je témou (nie ím známym) 
druhej vety. V právnych textoch je v dlhších a komplikovanejších syntaktických 
konštrukciách, vyjadrujúcich rôzne vz ahy nadradenosti i podradenosti, výrazné asté 
striedanie témy a rémy aj v rámci jednej vetnej konštrukcie, napr.: 

„Die beiden Angeklagten (R1) kannten sich (R2) bereits vor der Tatnacht, 
wenngleich nicht festgestellt werden kann, wie gut sie (T1) sich tatsächlich kannten 
(T2) und welcher Art der Beziehung zwischen beiden (T1) war. Die beiden 
Angeklagten (T1) hatten sich bereits am Vormittag getroffen und miteinander 
Alkohol getrunken.“ (Príklad zo spisu.) 

 Používanie kombinácie otázka – odpove  ako princípu kompozície úzko súvisí 
s témou a rémou. Otázky, ktoré signalizujú nie o nové, majú asto podobu rôznych 
zaužívaných konštrukcií: Was bedeutet...?, Wie ist... zu erklären?, Was ist unter... zu 
verstehen? V právnych textoch je kombinácia otázka – odpove  ako princíp 
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kompozície prítomná napr. pri výsluchoch a výpovediach svedkov i ú astníkov 
konania ku konkrétnym faktom. asto sú otázky v týchto súvislostiach uvádzané 
opytovacími zámenami kto, o, kedy, ako, kde…? 

 Pri rekurencii, ktorá pod a Roelckeho (1999, s. 98) spo íva „in der 
Wiederholung bedeutungsgleicher bzw. -verwandter sprachlicher Einheiten, die im 
Verlauf des betreffenden Fachtextes zu längeren Isotopieketten führen kann,“ sa 
využíva napr. opakovanie slov, pro-formy, parafrázovanie, synonymá, hyponymá, 
hyperonymá, kohyponymá, antonymá. 

K alším astým signálom koherencie patrí syntaktická subordinácia 
a koordinácia, vyjadrovanie asovej súslednosti, uvádzacie konjunkcie, 
pronominalizácia, adverbializácia, odkazové slová a výrazy, konektory, ako aj mnohé 

alšie jazykové prostriedky až po interpunkciu. 

 Citát z rozsudku je príkladom odrážajúcim princípy výstavby právneho textu, 
kde sú koncentrované vyššie jazykové prostriedky. Rekurencia, syntaktická 
subordinácia a koordinácia, pronominalizácia, uvádzacie konjunkcie, konektory a i. sú 
tu použité tak ako vo všetkých právnych textoch – s cie om vyjadri  sa presne 
a jednozna ne.  

 „Das Landesgericht für Strafsachen Wien als Schöffengericht hat durch die Richterin 
Dr. M. K. […] 

zu Recht erkannt: 

M. H. und J. S. sind schuldig, sie haben am 3. 11. 2015 in Wien in bewusstem und 
gewolltem Zusammenwirken als Mittäter (§ 12 StGB), mit Gewalt gegen eine Person, 
nämlich S. H., und durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben, 
S. H. fremde bewegliche Sachen, nämlich einen Rucksack samt Inhalt wegzunehmen 
versucht (§ 15 StGB), um sich dadurch unrechtmäßig zu bereichern…“  

Odkazy na príslušné ustanovenia zákonov, v tomto prípade na rakúsky Trestný zákon, 
možno poklada  za osobitnú formu rekurencie – konkretizácia inu je doplnená 
všeobecne platným zákonným ustanovením, avšak nie citátom daného ustanovenia, ale 
odkazom na . 

 Charakteristiku odborných textov dop ajú ešte alšie vlastnosti textov, ktoré 
sú dôležité a významné z poh adu odbornej komunikácie, a to intencionalita, 
akceptabilita, informatívnos , situatívnos , intertextualita a objektivita. Zoh ad ujú 
jednotlivé lánky základného komunika ného modelu. 

 Pri charakteristike textovej roviny právneho jazyka sledujeme všeobecné znaky 
a vlastnosti textovej roviny odborných textov predovšetkým v texte zákona a zárove  
poukazujeme na zhody, rozdiely a súvislosti s rozsudkom a alšími druhmi textov, 
naj astejšie predstavujúcich sú as  spisov justi ných orgánov, napr. žaloby, návrhy, 
dožiadania, posudky, zápisnice a iné. 
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 Zákon, ktorým sa obvykle nie o naria uje a predpisuje, môžeme na základe 
tejto funkcie zaradi  pod a klasifikácie Möhna a Pelku (1984, s. 45) k textom 
s direktívnou funkciou. Medzi jednotlivými paragrafmi sa však vyskytujú aj texty 
s inou funkciou z h adiska jazykovej komunikácie. 

Napríklad: 

 „Fahrlässigkeit 

§ 6. (1) Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer acht lässt, zu der er nach den 
Umständen verpflichtet und nach seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen 
befähigt ist und die ihm zuzumuten ist, und deshalb nicht erkennt, dass er einen 
Sachverhalt verwirklichen könne, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht.  

(2) Fahrlässig handelt auch, wer es für möglich hält, dass er einen solchen Sachverhalt 
verwirkliche, ihn aber nicht herbeiführen will. 

(3) Grob fahrlässig handelt, wer ungewöhnlich und auffallend sorgfaltswidrig handelt, 
sodass der Eintritt eines dem gesetzlichen Tatbild entsprechenden Sachverhaltes als 
geradezu wahrscheinlich vorhersehbar war.“ 

 Pod a Möhna a Pelku (1984, s. 70) patrí uvedený príklad k textom 
s deskriptívnou funkciou, ktoré nie o charakterizujú a vysvet ujú. Zárove  príklad 
potvrdzuje ich tvrdenie, že „v odbornej praxi je vlastne ažké nájs  texty výlu ne 
s jednou funkciou“. 

Pri porovnaní znakov charakterizujúcich makroštruktúru existujú odlišnosti 
medzi zákonom na jednej strane a monografiou, u ebnicou i odborným lánkom na 
druhej strane. Pre monografiu, u ebnicu a odborný lánok platia aj v právnom jazyku 
vlastnosti a vz ahy, ktoré sú vlastné odborným textom vôbec, po núc obvyklými 
formami lenenia cez dodržiavanie typografických konvencií až po používanie schém, 
tabuliek, obrázkov a pod. V texte zákona sa tak isto uplat uje lenenie, ktoré sa však 
už na prvý poh ad odlišuje od lenenia v iných druhoch textov.  

„Der Gesetzestext ist in getrennte, einzeln durchnummerierte Paragraphen geteilt, die 
zudem typographisch, d.h. durch einen größeren Zeilenabstand, von der Vor- und 
Folgeparagraphen abgesetzt sind. Dazu gibt es eine (in Klammern gesetzte) 
Überschrift des Paragraphen, die dessen Inhalt kurz skizziert“ (Busse 1992, s. 62).  

Paragrafy – iastkové texty – sú zaradené do systematického lenenia celého 
textu (kniha, as , odsek, hlava, oddiel a pod.), ktoré je také dôsledné, že všetky tieto 
asti až po odseky jednotlivých paragrafov sú íslované alebo ozna ené písmenami 

a pri odvolávaní sa na konkrétne ustanovenia sa priradí íslo aj konkrétnej vete.  
Príklady odvolania sa na konkrétne ustanovenia:  
− uznesenie súdu sa odvoláva na nariadenie Rady (ES): Pod a lánku 5 prvá veta 

nariadenia Rady (ES) . 1206/2001 zo d a 28. 5. 2001 o spolupráci medzi súdmi 
lenských štátov...; 
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− v opatrení prokuratúry sa odkazuje na príslušný paragraf pre inu: pre in 
zanedbania povinnej výživy pod a § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zákona; 

− v zápisnici o trestnom oznámení sa odvoláva na pou enie: Pod a § 62 ods. 2/ 
Trestného poriadku Vás pou ujem...;  

− v zápisnici o výsluchu svedka sa odkazuje na pou enie: Ich bin vor meiner 
Vernehmung über das Zeugnisverweigerungsrecht (§ 52 StPO)... belehrt worden.    

 Pri porovnaní mikroštruktúrnych koherentných  vz ahov v texte zákona a v už 
spomenutých druhoch textov – v monografii, u ebnici, odbornom lánku a pod. – sú 
okrem spolo ných znakov aj ur ité špecifiká, ktorými sa zákon odlišuje od uvedených 
textov. Napriek tomu, že text zákona sa skladá z relatívne samostatných, malých 
textov (paragrafov), téma – réma štruktúry sú aj v jednotlivých paragrafoch, pri om 
môžeme už samotný názov paragrafu poklada  za rému, ke že signalizuje, o bude 
obsahom – témou – znenia paragrafu.  

Napríklad: 

Predmet zákona 

§ 1 Civilný sporový poriadok upravuje postup súdu, strán sporu ( alej len „strana“) 
a osôb zú astnených na konaní pri prejednávaní a rozhodovaní sporov.  

S témou a rémou súvisiaci kompozi ný postup striedania otázky a odpovede sa 
v zákone nepoužíva, rovnako ako ani jazykové prostriedky, ktoré akýmko vek 
spôsobom signalizujú autora textu (napr. majestátny plurál alebo perspektíva 
výpovedí). 

 V texte zákona sa zo signálov koherencie výrazne uplat uje syntaktická 
subordinácia a koordinácia, o súvisí predovšetkým s uvádzaním podmienok 
súvisiacich s presnos ou a jednozna nos ou jednotlivých paragrafov. Rovnako 
dôležitú úlohu v tomto smere predstavuje používanie zámen, explicitne poukazujúcich 
na slovo, na ktoré sa vz ahujú. Precizujú dané ustanovenia a napomáhajú vylú eniu 
omylov. Okrem toho sa uplat uje pronominalizácia v rámci rekurencie. 

Rozdiel v porovnaní zákona s uvádzanými druhmi textov predstavuje 
používanie odkazových a spájacích slov. Slová a slovné spojenia, ako napr. podobne 
ako..., ako bolo uvedené vyššie, na rozdiel od, naproti tomu, pod a toho, teda a pod., 
ktoré sú v monografiách a odborných lánkoch bežné a asté, sa v zákone 
nevyskytujú. Presnos  a jednozna nos , typické pre zákon, vylu ujú používanie 
uvedených slov a slovných spojení. Špecifickým javom pre zákon pri vyjadrovaní 
akýchko vek súvislostí medzi as ami zákona, t. j. napr. medzi jednotlivými 
paragrafmi a as ami paragrafov, je, že sa uvádzajú vždy konkrétne a presne. 
Namiesto všeobecného odkazu pomocou odkazových slov a slovných spojení sa cituje 
as  zákona (§, odsek, veta), na ktorú sa v zákone odvoláva. V takýchto prípadoch sú 
asté slovné spojenia gilt sinngemäß, gilt entsprechend, nach (im Sinne)... hat (ist) zu 
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+ Infinitiv, bleibt unberührt, gilt nicht, steht nicht entgegen, ist (nicht) zulässig, ist 
(nicht) anzuwenden; podobne aj v sloven ine: pod a (v zmysle…; použije sa; ak nie je 
ustanovené inak, platí tento zákon; ostatné ustanovenia zostávajú nedotknuté. 

Z poh adu makroštruktúrnych a mikroštruktúrnych koherentných vz ahov 
predstavujú alšie špecifikum texty vo forme tla ív a formulárov. K formulárom 
a tla ivám, ktoré sú asto sú as ou súdnych spisov, resp. spisov prokuratúry, patria: 
formulár A Dožiadanie o vykonanie dôkazu, zápisnice o výsluchu svedkov, výpisy 
z obchodného registra, živnostenského registra, potvrdenia o prevzatí písomností 
(napr. predvolania), potvrdenia rôznych inštitúcií, o ktoré justi né orgány žiadajú 
(o príjme, o poistení), ako aj tla ivá z iných odvetví ako sú as  spisov justi ných 
orgánov, napr. doru enky, medzinárodné nákladné listy, faktúry, kópia z hotelovej 
knihy hostí a iné. 

Pod a von Hahna (1983, s. 122) predstavujú formuláre špeciálny prípad 
koherencie,  

„bei denen eine Handlungsfolge und die damit verbundenen sprachlichen Ausdrücke 
so stereotyp sind, dass nur noch eine Spezifizierung und ein Vollzugszeitpunkt 
festgelegt werden muss. [...] Der Text ist nicht wählbar und bietet keine Alternativen.“  

Podobne je to aj s inými druhmi právnych textov, ako sú rozsudky, rôzne formy 
súdnych podaní (napr. návrh na vyhlásenie konkurzu, žaloba), ktoré majú tiež 
stanovené, o musia obsahova , prípadne aké alšie podmienky je potrebné splni  
(napr. zaplati  poplatok). Zákonne stanovený je napr. obsah rozsudku: nemecké 
rozsudky sú upravené v Ob ianskom súdnom poriadku (ZPO) v § 313 ods. 1 alebo 
v Trestnom poriadku v § 260 ods. 4, 5, na slovenské rozsudky sa vz ahujú napr. § 200 
– § 202 Civilného sporového poriadku a § 163 Trestného poriadku.44 

 Ur ité osobitosti sú charakteristické aj pre zmluvy ako ve mi astý druh textu 
v právnom jazyku a obchodnom práve. Na jednej strane majú zmluvy spolo né znaky, 
t. j. náležitosti dané zákonom, ako sú napr. zmluvné strany, trvanie zmluvy, miesto, 
dátum, podpisy a pod. Na druhej strane sa jednotlivé druhy zmlúv navzájom odlišujú 
v závislosti od predmetu zmluvy. Napríklad predmetom spolo enskej zmluvy je 
založenie spolo nosti, predmetom kúpnej zmluvy je kúpa tovaru a predmetom zmluvy 
o dielo sú ur ité plnenia. Uvedené rozdiely vedú aj k rozdielom v lexike jednotlivých 
zmlúv. Kým je pre spolo enskú zmluvu typický právny jazyk, v zmluve o dielo 

                                            
44 Znenie § 313 Abs. 1 ZPO: „(1) Das Urteil enthält: 1. die Bezeichnung der Parteien, ihrer 
gesetzlichen Vertreter und der Prozessbevollmächtigten; 2. die Bezeichnung des Gerichts und die 
Namen der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben; 3. den Tag, an dem die mündliche 
Verhandlung geschlossen worden ist; 4. die Urteilsformel; 5. den Tatbestand; die 
Entscheidungsgründe.“ V odseku 2 je alej ur ené, o má obsahova  popis skutkového stavu a odsek 
3 stanovuje obsah dôvodov rozhodnutia. Porov. aj § 200 – § 202 Civilného sporového poriadku 
a § 163 Trestného poriadku. Porov. aj uricová (2008, s. 9-21). 
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a v kúpnej zmluve sa používa aj lexika iných odborných jazykov pod a konkrétneho 
predmetu zmluvy. Napríklad pri dodávke strojného zariadenia bude zmluva obsahova  
aj as  s terminológiou z oblasti strojárstva, ke že toto zariadenie musí by  podrobne 
špecifikované. Z tohto dôvodu je dokonca úplne bežné, že sú as ou takýchto zmlúv sú 
prílohy, napr. výkresy, zoznamy náhradných dielov a pod., ktorých cie om je tiež 
špecifikova  predmet zmluvy. 

 Pre text zákona predstavuje z poh adu odbornej jazykovej komunikácie ur itú 
zvláštnos  percipient. Zákon je totiž okrem iných príjemcov ur ený aj pre jeho 
samotných autorov, ktorí s ním alej pracujú, upravujú, menia a dop ajú ho. 

 Pod a Busseho (1992, s. 72) spo íva alšie špecifikum tohto druhu textu 
v stanovení za iatku „funkcie textu“ tým, že sa v zákone uvádza dátum nadobudnutia 
jeho platnosti. Pod a neho ide o prípad,  

„… dass die kommunikative Funktion (hier die normative, präskriptive Funktion) an 
gewisse weitere Bedingungen geknüpft ist, die selbst wieder metakommunikativ 
explizit gemacht werden. Dies ist sicher ein textsortenspezifisches bzw. situations-
typisches Ausdrucksmittel, welches nur in solchen institutionellen Zusammenhängen 
vorkommt, in der Alltagskommunikation jedoch unbekannt ist.“ 

Dátum je dôležitý pre všetky písomnosti justi ných orgánov a má v nich viaceré 
funkcie. Okrem už uvedeného špecifika, ktoré sa vz ahuje na ur ité druhy súdnych 
textov, poukazuje dátum na de  vyhotovenia príslušnej listiny a na de  doru enia na 
príslušnom justi nom orgáne, o sa ozna uje pe iatkou. V zápisniciach z výsluchov 
(napr. svedka, obvineného, poškodeného) sa okrem dátumu uvádza dokonca presný 
as za iatku a ukon enia výsluchu.  

alšie špecifikum tak pre samotný text zákona, ako aj pre zákon, komentár 
a rozsudok predstavuje intencionalita a intertextualita. V tejto súvislosti poukazuje 
Busse (1992, s. 58) na vz ah medzi jednotlivými paragrafmi.  

„Insofern ein bestimmter Paragraph allein keine Handlungsanweisung für einen 
Entscheidungsfall geben kann, sondern notwendig ein anderer Paragraph 
hinzugezogen werden muss, besteht nicht nur im Hinblick auf die Kohärenz des 
Gesetzestextes selbst (als Druckanordnung und intentionales, legislatives Ganzes), 
sondern auch auf den Zusammenhang des Entscheidungstextes die Tatsache, dass der 
einzelne Paragraph „nicht alleine bestehen kann.“  

Podobný vz ah je aj medzi zákonom, komentárom a rozsudkom. Autor 
komentára sa odvoláva nielen na text zákona, ale aj na súdne rozhodnutia. 
V komentároch sa teda citujú nielen príslušné ustanovenia zákona, ale aj súdne 
rozhodnutia. Rovnako sa aj v rozsudkoch citujú zákony, ktorými sa príslušné 
rozhodnutia odôvod ujú. Dôvodom týchto vz ahov medzi zákonom, komentárom 
a rozsudkom môže by , ako uvádza Busse (1992, s. 58), to,  že komentár sa 
v podstatnej miere vz ahuje na súdne rozhodnutia. Aj medzi komentárom a textami 



41 
 

rozsudkov je ur itá relácia. Ani komentár sa nezaobíde úplne bez odkazov na rozsudky 
a na druhej strane sa texty rozsudkov citujú v komentári. „All diese Beobachtungen 
zeigen, dass zwischen Gesetzen, Kommentaren und Urteilen jedenfalls enge textuelle 
Beziehungen bestehen.“ (Busse, 1992, s. 59). 

Popri vlastnostiach právneho jazyka, ktoré charakterizujú textovú rovinu 
a podie ajú sa na tvorbe právnych textov, je potrebné poukáza  aj na variáciu 
a opakovanie. Variácia a opakovanie patria tiež k štylistickým princípom tvorby 
právnych textov.  

Na variácie a opakovanie na morfologicko-syntaktickej a lexikálnej rovine 
poukazujeme ako na vlastnos  charakterizujúcu textovú rovinu, ke že ide 
o štýlotvorný princíp, uplat ujúci sa pri tvorbe textu. Napriek tomu, že princíp variácie 
má pri tvorbe odborných textov obmedzené uplatnenie a realizuje sa predovšetkým 
v morfologicko-syntaktickej rovine, uplat uje sa pri tvorbe právnych textov aj mimo 
nej. V morfologicko-syntaktickej rovine súvisí princíp variácie s pronominalizáciou 
a s používaním generického maskulína na pomenovanie osôb mužského aj ženského 
pohlavia. V sú asnosti možno v textoch justi ných orgánov pozorova  tendenciu 
používa  popri tvare maskulína aj feminínum (príklad zo spisu: Zeugenvernehmung, 
Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen45), pri om ani v rámci jedného textu nie je 
zachovaná jednotnos  v používaní týchto tvarov. Paralelné používanie tvarov možno 
poklada  za variácie.  

Mária Vaji ková (2003, s. 17) zdôraz uje, že pri výbere slov a používaní 
termínov sa má variácii už raz definovaného slova vyhýba . Vzh adom na skuto nos , 
že používanie synoným v odborných a právnych textoch nie je nijakou zvláštnos ou, 
môžeme aj v právnych textoch pozorova  uplat ovanie štýlotvorného princípu 
variácie.  

 Vychádzajúc z celých textov justi ných orgánov, možno za variáciu poklada  
parafrázovanie i iné formy rekurencie, alej napr. ozna enie príslušného justi ného 
orgánu v hlavi ke textu a odtla ok pe iatky s tým istým ozna ením na konci textu, 
podobne napísané meno príslušnej osoby (sudcu, prokurátora, žalobcu, odporcu, 
svedka a pod.) a jej podpis. Pri zoh adnení intertextuality považujeme za variáciu aj 
asti textov, ktorými sa vyp ajú rôzne tla ivá a formuláre. 

Opakovanie ako štylistický princíp tvorby textov je pre právne texty 
charakteristické a vyplýva z požiadavky presnosti a jednozna nosti právneho jazyka. 
Princíp opakovania predstavuje dokonca jeden zo základných princípov tvorby 
právnych textov justi ných orgánov. Mnohé texty justi ných orgánov majú definovaný 
obsah a stanovenú, resp. zaužívanú štruktúru. Obsahujú ozna enie strán konania, ich 
zákonných zástupcov, splnomocnené osoby, ozna enie justi ných orgánov, ich 
                                            
45 Táto osobitos  právneho jazyka je charakterizovaná v asti 2.2.2.1 Substantívum v právnom jazyku. 
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zástupcov, in, skutkovú podstatu, výrok, zákonné ustanovenia, dôvody rozhodnutia 
at . Mnohé z uvedených ozna ení sa v tom istom texte opakujú viackrát. Princíp 
opakovania je založený na vlastnostiach právneho jazyka a realizuje sa nielen 
v textovej rovine, ale podobne ako princíp variácie aj v morfologicko-syntaktickej 
a lexikálnej rovine.  

Vychádzajúc z textov, ktoré sú obsiahnuté v jednom spise, je princíp 
opakovania markantný. Dokonca sa explicitne vyžaduje opakovanie ur itých údajov, 
napr. „Bitte die obige Geschäftszahl in allen Eingaben anführen.“ Ku konvenciám 
ur itých druhov textov, ako sú zápisnice z výsluchov, rôzne zmluvy, zakladajúce, resp. 
inak dôležité  dokumenty, patrí opakovanie podpisu na každej strane textu. Spisy 
justi ných orgánov sú charakteristické viacnásobným opakovaním astí textov alebo 
celých textov. V uznesení zo spisu je nápadné, že sa v jednom odseku opakuje trikrát 
nielen obchodné meno, ale aj sídlo spolo nosti a jej identifika né íslo. 

„Pod a § 199 ods. 1/ Trestného poriadku za ínam trestné stíhanie za pre in Podvod 
pod a § 221 ods. 1/ Trestného zákona, ktorého sa dopustil páchate  tým, že na škodu 
cudzieho majetku obohatil seba tým, že uviedol do omylu firmu XY, s. r. o., so 
sídlom..., I O... v otázke vyplatenia ubytovania, ktoré mu bolo poskytnuté zo strany 
poškodenej firmy XY, s. r. o., so sídlom v..., I O..., za... nocí – od... do... a toto 
nedodržal, ím firme XY, s. r. o., so sídlom v..., I O..., vznikla škoda vo výške...“ 

Uvedený odsek sa v úplnom znení opakuje v každom opise skutkového stavu (napr. 
v žiadosti o vyhlásenie pátrania, v oznámení, v uznesení okresného riadite stva PZ 
a pod.). Podobne pri výsluchu viacerých svedkov v rámci jedného konania sa opakujú 
v zápisniciach z výsluchu nielen identifika né údaje, texty pou enia spolu so znením 
príslušných zákonných ustanovení, opis skutkového stavu, ale aj asti výpovedí 
svedkov (napr. opis páchate a, deja a pod.).  

Princíp opakovania úzko súvisí s intencionalitou a intertextualitou. Za 
opakovanie pri zoh adnení intencionality a intertextuality možno poklada  uvádzanie 
konkrétnych paragrafov príslušných zákonov a poriadkov, napr. vychádzajúc z asti 
uznesenia: „pod a § 199 ods. 1 Trestného poriadku“, „Podvod pod a § 221 ods. 
1 Trestného zákona“, prípadne použitie asti príslušných ustanovení v uzneseniach, 
v odôvodnení rozhodnutí a pod. V textoch ur ených pre justi né orgány nemecky 
hovoriacich krajín sa v uzneseniach uvádza aj celé znenie príslušných paragrafov.46 

alšou zvláštnos ou právnych textov v pôsobení justi ných orgánov je, že 
obsahujú texty, resp. asti textov, hovorového štýlu asto i s prvkami dialektu 

                                            
46 Konkrétne v tomto prípade je citovaný, a teda opakovaný § 221 ods. 1 Trestného zákona: „Príslušné 
ustanovenia Trestného zákona Slovenskej republiky znejú nasledovne: § 221, Podvod, (1) Kto na 
škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije 
nie í omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa od atím slobody až na dva 
roky.“ 
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a slangu. Sú to predovšetkým stanoviská ú astníkov konania, rôzne podania, návrhy, 
žiadosti, oznámenia, texty obsahujúce výpovede svedkov, poškodených, obvinených 
a pod.  
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6 PREKLAD PRÁVNYCH TEXTOV. TEÓRIA A PRAX  
 

6.1 TEÓRIA PREKLADU PRÁVNYCH TEXTOV 
 

3.1.1 Úvod 

 Napriek tomu, že prekladanie sa pokladá za jednu z najstarších inností 
udstva47 a po iatky prekladu siahajú do dávnej minulosti a spájajú sa s vynájdením 

písma, patrí teória prekladu, resp. translatológia, k pomerne mladým vedným 
disciplínam.  

Výrazný rozvoj zaznamenala teória prekladu v druhej polovici 20. storo ia. 
V tomto období dochádza k markantným zmenám v nazeraní na preklad a prekladanie.  

Pozornos , ktorá sa v minulosti sústredila predovšetkým na diela antiky, 
preklad biblie a významných diel svetovej literatúry, a ur ujúcou bola predovšetkým 
„Dichotomie von Wort und Sinn, ob wörtliche oder freie, verfremdende oder 
entfremdende Übersetzung“ (Snell-Hornby, 1989, s. 16), sa presúva na vz ah prekladu 
a lingvistiky, prekladu a teórie informácie a alších súvisiacich disciplín. Teória 
prekladu sa posúva do svetla komunikácie a až k sú asným sociologickým 
a kulturologickým orientáciám. Vnímanie umenia prekladu a problematiky 
prekladania, v minulosti odrážané v predslovoch, doslovoch, komentároch, aforizmoch 
a metaforických výpovediach o preklade, ktorých autormi boli asto samotní 
prekladatelia, nahrádzajú teoretické práce o preklade. Teória prekladu,  kedysi  
prira ovaná k literatúre i lingvistike, resp. aplikovanej lingvistike, sa cez dominanciu 
strojového prekladu alebo interdisciplinárne ponímania dostáva na platformu 
samostatnej modernej vednej disciplíny.  

Za posledné desa ro ia sa v teórii prekladu presadili nielen nové termíny48, ale 
vyprofilovali sa aj nové teórie. Do teórie prekladu sa vnášajú nové aspekty, prístupy 
a modely. Pozornos  sa sústre uje na jednotlivé lánky komunika ného re azca, 
aspekty komunikácie a na písanie o parciálnych otázkach a problémoch prekladu 
aj innosti prekladate a.  

                                            
47 Na znalosti cudzích jazykov a prekladanie sa nezabúda ani v knihe kníh – v biblii (2004, s. 415): 
„Niekto je obdarovaný schopnos ou hovori  cudzími jazykmi a alší zasa schopnos ou túto neznámu 
re  pretlmo i .“ 
48 V nemeckej terminológii definuje napríklad Kade (1968, s. 35) Übersetzen a Dolmetschen 
a výsledok tejto innosti ozna uje pojmom Translat,  prekladate a a tlmo níka nazýva Translator. Od 
Kadeho a Lipskej školy preberajú Reissová a Vermeer (1991, s. 6) termín Translation ako nadradený 
pojem pre preklad a tlmo enie. Popri termíne Übersetzungswissenschaft sa postupne presadzujú 
termíny Translationswissenschaft a Translatologie. V slovenskej terminológii sa obdobne ako 
v nemeckej uprednost uje v sú asnosti termín translatológia pred teóriou prekladu. 



45 
 

Prekladom právnych textov sa v translatológii venuje pozornos  v širokom 
spektre aspektov, vyplývajúcich z interkulturality, interdisciplinarity a špecifík 
právneho jazyka a právnych textov a odrážajúcich sa v poukazovaní na parciálne 
otázky teórie a praxe prekladu právnych textov. Pokúsime sa preto priblíži  právne 
texty vo svetle translatológie a dosadi  právne texty a preklad právnych textov do 
„vzorcov“ translatologických teórií, dominujúcich v posledných desa ro iach. Podáme 
tak pomerne komplexný poh ad na problematiku prekladu právnych textov justi ných 
orgánov a právnych textov pre justi né orgány. 

 

3.1.2 Teória prekladu a východiskový text 

 Fenomén textu tvorí základný kame  nielen mnohých definícií prekladu 
a prekladania, ale aj translatologických teórií. Text sám osebe, text ako objekt práce 
prekladate a, východiskový text, ale aj cie ový text sa stávajú predmetom diskusie, 
kritiky, výskumu, porovnania, a tak aj hnacím kolesom translatológie. Text je asto 
stredobodom pozornosti teoretických úvah o prekladaní, ale aj prakticky i didakticky 
zameraných odborných prác o prekladate skej innosti a objavuje sa v názvoch 
mnohých translatologických publikácií. Stretávame sa s pojmami Text, Textsorte, 
Textyp (Göpferich, 1999), übersetzungsrelevante Texttypologie (Reiß, 1993; Stolze, 
2008), übersetzungsrelevante Textgattungen (Koller, 2004), Texttyp und 
Übersetzungsmethode (Reiß, 1993), Texttyp und Übersetzen (Reiß, 2000), 
Textverstehen – Textübersetzen (Paepcke, 1994), Textanalyse und Übersetzen (Nord, 
2003), translatorische Textkompetenz (Resch, 2006), interpretácia textu (Gromová, 
1996), dvojpólový rozmer originál  preklad (Gromová 2005), transformácie 
originálu (Rakšányiová, 2005)49.  

 V krátkosti priblížime niektoré z translatologických teórií a názorov, ktoré sa 
pohybujú medzi zdôraz ovaním významu východiskového textu a jeho zaznávaním. 
Východiskový text zostáva neoddelite nou sú as ou transla ného procesu 
a relevantným aspektom procesu prekladu. Existujúce prieniky v rôznorodosti názorov 
odôvod ujú potrebu ich komplexného zoh ad ovania50 a predstavujú nevyhnutnú 
teoretickú bázu aj pre prekladate a právnych textov.  

 Východiskový text predstavuje neodmyslite nú sú as  Kollerovej (2004) teórie 
prekladu založenej na lingvistickom prístupe, ekvivalencii a adekvátnosti. 
Vychádzajúc z citovaného názoru, 

                                            
49 Jana Rakšányiová (2005, s. 21-22) poukazuje pri charakteristike textu ako objektu prekladate skej 
práce zárove  na používanú terminológiu: uprednost uje sa výlu ne „východiskový text“ a „originál“ 
sa vytratil z translatologickej terminológie. 
50 Porov. Rakšányiová (2007, s. 112). 
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„Die Klärung der Übersetzungsbeziehung (Äquivalenzrelation), d. h. der für die 
Übersetzung konstitutiven Beziehung zum Ausgangstext, ist nach meiner Auffassung 
von fundamentaler Bedeutung für die Übersetzungstheorie.“ (Koller, 2004, s. 9), 

poukazuje na úlohu teórie prekladu ako empirickej vedy analyzova  a popisova  
preklady vo vz ahu k východiskovým textom a zárove  ur ova  a vysvet ova  ich 
charakteristické znaky. Koller rozlišuje z aspektu prekladu dva druhy textov, a to 
fiktívne, zaradené do kategórie estetickej komunikácie, a vecné texty, patriace do 
kategórie vecne a odborne orientovanej komunikácie. Na zaradenie konkrétneho textu 
k niektorej z uvedených dvoch hlavných kategórií textov je rozhodujúca jeho 
interpretácia. V závislosti od interpretácie môže by  ten istý text vnímaný odlišne. Na 
základe jazykových kritérií a vlastností textov rozde uje Koller (2004) vecné texty do 
troch kategórií:  
− texty s jazykovými prostriedkami bežného jazyka, slúžiace na bežnú, nie odbornú 

komunikáciu, 
− texty s jazykovými prostriedkami bežného a odborného jazyka, slúžiace na 

odbornú komunikáciu s laikmi a medzi laikmi a iasto ne s odborníkmi a medzi 
odborníkmi, 

− texty, ktoré majú špecifický odborný charakter a slúžia na komunikáciu medzi 
odborníkmi.  

Poslednú skupinu ozna uje Koller aj ako odborné texty v užšom zmysle, alej ich 
špecifikuje a rozde uje do troch skupín. Kritériom rozdelenia je slovná zásoba: 
− do prvej skupiny zara uje odborné texty, ktorých slovná zásoba vychádza 

z medzinárodných terminológií. Na základe toho sú termíny jednozna ne 
definované vo viacerých jazykoch a jednozna ne sa vz ahujú na pomenúvané 
pojmy; 

− druhú skupinu odborných textov predstavujú texty so slovnou zásobou iba 
iasto ne terminologizovanou vo viacerých jazykoch; 

− slovná zásoba tretej skupiny odborných textov sa vyzna uje výrazmi, 
pomenúvajúcimi javy špecifické pre konkrétne krajiny,  

„… d. h. Fachtexte im juristischen, soziologischen, ökonomischen Bereich, die 
gebunden sind an institutionelle Verhältnisse in einem bestimmten Land. Bei diesen 
Texten stellt sich insbesondere das Problem der Wiedergabe landeskonventioneller 
Elemente.“ (Koller, 2004, s. 275). 

 Posun v translatológii predstavoval prechod od lingvistického prístupu ku 
komunika no-teoretickému prístupu v typológii textov, reprezentovaný názormi 
Kathariny Reissovej (1993). Reissová ho pokladá za najvhodnejší z h adiska typológie 
relevantnej pre preklad a v tejto súvislosti zdôraz uje: „Jeder Text ist vor der Wahl der 
geeigneten Übersetzungsmethode darauf zu untersuchen, welche kommunikative 
Funktion er erfüllen soll.“ (Reiss, 1993, s. 17). 
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Na základe dominujúcej komunika nej funkcie rozlišuje tri základné 
typy textov: 

1. informatívne texty – ich úlohou je sprostredkovanie informácie. Majú jedného 
alebo viacerých autorov a sú ur ené jednému alebo viacerým príjemcom. Sú 
vecne orientované a centrom tohto typu textov je predmet komunikácie, 
diktujúci jazykové prostriedky a jazykové stvárnenie. K tomuto typu textov 
patria napr. odborné lánky, doklady, dokumenty, návody na použitie, 
komentáre, správy a populárno-náu ná literatúra. Mierou ekvivalencie je 
invariancia v rovine obsahu. Pri preklade informatívnych textov sa uplat uje 
primárne metóda, v popredí ktorej stojí predmet komunikácie a zachovanie 
obsahu a faktov v preklade; 

2. expresívne texty – ich úlohou je sprostredkovanie umeleckej výpovede. 
Prinášajú informáciu o predmete komunikácie a môžu by  vytvorené s oh adom 
na príjemcu. Sú orientované na výraz a centrom tohto typu textov je autor. 
Vychádzajúc z komunika nej funkcie, jazykové stvárnenie je ur ované 
primárne vô ou autora. K expresívnym typom textov patria napr. novely, 
romány, životopisy, lyrika a divadelné hry. Mieru ekvivalencie predstavuje 
analógia umeleckého stvárnenia a pri preklade sa uplat uje metóda ozna ovaná 
aj ako adekvátna, zachovávajúca individuálny charakter textu, odrážajúci zámer 
autora; 

3. operatívne texty – ich úlohou je „oslovi “ príjemcu, t. j. apelova  na príjemcu, 
ovplyv ova  jeho rozhodovanie a správanie. Operatívne texty sú teda 
orientované na správanie a centrom tohto typu textov je príjemca. 
K operatívnym typom textov patria napr. reklamné, propaga né texty, pamflety, 
satira, komentáre i kázne. Mieru ekvivalencie predstavuje identita apelu, 
vyplývajúca z textu. Metóda prekladu spo íva v zachovaní apelatívnej funkcie;  

4. audio-mediálne texty, ktoré sa na základe komunika nej funkcie prira ujú 
k  trom základným typom s ich charakteristickými vlastnos ami. Ich jazykové 
stvárnenie zoh ad uje požiadavky technického média a podmienky a vplyv 
mimojazykových prvkov, ako sú obraz, kulisy, hudba, gestá a pod. Metóda 
prekladu spo íva v zachovaní požiadaviek pre príslušné médium. 

Uvedené typy textov je potrebné chápa  ako základné, ideálne i izolované. V praxi sa 
oby ajne stretávame s kombináciou jednotlivých typov textov, prípadne s textami bez 
výraznej dominancie jednej komunika nej funkcie alebo so sú asne  prejavenými  
dvomi funkciami. Vychádzajúc zo svojej typológie textov, Reissová (1993, s. 20) 
formuluje tézu,  

„… dass der aufgrund seiner kommunikativen Funktion bei der ausgangssprachlichen 
Textanalyse zu bestimmende Texttyp infolge seines je spezifischen Charakters die zu 
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wählende Übersetzungsmethode bestimmt, da die Erhaltung der kommunikativen 
Funktion oberstes Gebot für die Übersetzung ist.“ 

V zmysle takto chápanej úlohy typológie textov je v procese prekladate skej innosti 
ve mi dôležitá analýza východiskového textu, zistenie jeho komunika nej funkcie a na 
základe toho uplatnenie zodpovedajúcej prekladate skej metódy s cie om 
obligatórneho zachovania a sprostredkovania komunika nej funkcie východiskového 
textu v cie ovom texte. 

 Z Reissovej typológie textov a požiadavky komunika nej funkcie textov 
vychádzajú Kadri ová, Kaindl a Kaiser-Cookeová (2010) a informatívne, expresívne 
a operatívne texty dop ajú o fatické texty, ktorých funkcia spo íva v kontakte 
ú astníkov komunikácie, konkrétne v nadviazaní, udržiavaní a ukon ení kontaktu, ako 
aj vo vytvorení sociálneho vz ahu medzi  nimi. Zárove  špecifikujú informatívny, 
expresívny a apelatívny typ textov a rozde ujú ich na podskupiny. K informatívnym 
textom prira ujú texty s informa nou, opisnou, vysvet ujúcou, inštruujúcou 
a deklaratívnou funkciou, texty s expresívnou funkciou delia na texty s naratívnou, 
poetickou, optatívnou, dubitatívnou a emotívnou funkciou a k apelatívnemu typu 
textov prira ujú texty s persuazívnou, peti nou, direktívnou a odporú acou funkciou. 
Príkladom textov s deklaratívnou funkciou sú súdne rozsudky, zmluvy a stanovy. 

 Podobne ako Koller a Reissová poukazujú aj Kadri ová,  Kaindl a Kaiser-
Cookeová na skuto nos , že uvedená typológia textov reprezentuje „ideálne“ texty, 
pretože konkrétne texty plnia oby ajne  viacero funkcií. Príkladom sú súdne rozsudky, 
ktoré zara ujú síce k informatívnym textom, avšak konštatujú, že popri hlavnej 
deklaratívnej funkcii majú aj funkciu informa nú a vysvet ujúcu.  

„Der sogenannte 'Spruch', der mit der Wendung „im Namen der Republik“ beginnt 
und die gerichtliche Entscheidung verkündet, hat eindeutig deklarative Funktion, 
während der Abschnitt, in dem es um den Sachverhalt geht, beschreibende Funktion 
aufweist. Der letzte Abschnitt eines Gerichtsurteils ist hingegen erläuternd, da hier die 
Gründe für die gerichtliche Entscheidung dargelegt sind.“ (Kadri , Kaindl, Kaiser-
Cooke, 2010, s. 98). 

Sigrid Kupsch-Losereitová (1999, s. 225) rovnako zara uje súdne rozsudky 
k informatívnym textom a rovnako poukazuje na ich alšie funkcie: „Gerichtsurteile 
haben als Teil der Rechtspflege über die inhaltliche Funktion hinaus eine textexterne 
handlungsregelnde, also direktive Funktion.“ 

V súvislosti s prekladom textov justi ných orgánov pokladáme za potrebné 
priblíži  miesto východiskového textu v teórii skoposu Vermeera a Reissovej (Reiß – 
Vermeer, 1991). Skopos, slovo gréckeho pôvodu, znamená ú el, cie , funkciu a pre 
Vermeera a Reissovú je východiskom a základom pri tvorbe ich všeobecnej teórie 
prekladu. Primát skoposu, a teda funkciu ako najdôležitejšie kritérium v procese 
translácie, zdôraz ujú na viacerých miestach: 
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„Oberstes Kriterium für eine Translationsentscheidung ist die (zu begründende) 
Funktion des Translats als Zielinformationsangebot.“ (Reiß – Vermeer, 1991, s. 86); 

 „Die Dominante aller Translation ist deren Zweck.“ (Reiß – Vermeer, 1991, s. 96); 

„Als oberste Regel einer Translationstheorie setzen wir die Skoposregel an. (Reiß – 
Vermeer, 1991, s. 101). 

Vermeer a Reissová chápu transláciu ako osobitný druh komunikácie, ktorú rovnako 
ako každé komunika né konanie determinuje cie . Takto chápaná translácia, 
dominujúci skopos a prednos  funk nosti posúvajú východiskový text do inej polohy. 
Teória skoposu chápe východiskový text ako „ponuku informácií“, ktoré sa rovnako 
ako „ponuka informácií“ sprostredkúvajú v cie ovom texte. Príjemca vrátane 
translátora spracúva len ur itú as  tejto ponuky informácií.  

V teórii skoposu zohráva východiskový text úlohu v celej komunika nej situácii 
ako komplexe a v relácii k jednotlivým lánkom komunika ného re azca, t. j. osobitne 
v relácii k cie u, adresátovi a kultúre. Z pozície skoposu sa na východiskový text 
nazerá teda inak.  

Vo vz ahu východiskového textu a cie a komunikácie je dôležité, na o a pre o 
je translát potrebný, pri om sa otázka, o východiskový text obsahuje, dostáva do 
úzadia. Preto je podstatné zisti  cie  komunikácie a dosiahnu  zhodu translátu a cie a 
komunikácie. Z tejto perspektívy nie je východiskový text nedotknute ný, práve 
naopak, daná perspektíva ur uje, o je z ponuky informácií východiskového textu 
relevantné. Rozhodujúcim pre spracovanie východiskového textu formou translácie je 
skopos, ktorý je daný pri objednávke prekladu. 

Funkcionálna teória prekladu vychádza pri vz ahu východiskového textu 
a adresáta zo skuto nosti, že text neexistuje izolovane, ale v širších súvislostiach. Text 
je sú as ou konkrétnej situácie a kultúry a práve daný sociokultúrny kontext ur uje 
funkciu textu. Význam textu nevyplýva z textu samotného, ale je daný konkrétnou 
situáciou a konkrétnym príjemcom na základe jeho sociálnych parametrov,  kultúrneho 
poznania a skúseností. Pre spracovanie východiskového textu nie sú v tejto relácii 
ur ujúcimi jeho vlastnosti a povaha, ale poznanie adresáta a jeho o akávanie od 
translátu.  

Pri zoh ad ovaní kultúry východiskového textu sa teória skoposu opiera 
o skuto nos , že text neexistuje izolovanie, ale je sú as ou konkrétnej komunika nej 
situácie, je as ou konkrétnej kultúry, as ou textového celku. Funkcionálna teória 
prekladu chápe kultúru ako pojem so širokým významom, zachytávajúcim celé 
spektrum kultúrno-spolo enských aspektov. Východiskový text je preto potrebné 
spracova  tak, aby sa dosiahla adekvátna funkcia v cie ovej kultúre. Nezoh adnenie 
kultúrneho mimojazykového faktora má za následok vytvorenie translátu bez 
sprostredkovania funkcie, a teda nepochopenie konkrétnej situácie.  
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Pre Christiane Nordovú (1995) predstavuje východiskový text objekt analýzy.51 
Na analýzu textu nazerá ako na východisko práce prekladate a a ako na faktor 
ovplyv ujúci proces prekladu, vo bu typov prekladu a tvorbu cie ového textu. 
Analýza je pod a nej relevantná pre preklad vtedy, ke  nezaru uje len porozumenie 
a interpretáciu východiskového textu a nevysvet uje jazykové a textové štruktúry i 
ich vz ah v systéme jazyka, ale ke  poskytne prekladate ovi spo ahlivý základ pre 
každé konkrétne rozhodnutie a riešenie.  

Nordová vnáša do vz ahu medzi východiskovým a cie ovým textom pojem 
lojalita, pod ktorou chápe zodpovednos  prekladate a: 

„Die Freiheit bei der Zuordnung von AT und Übersetzungstyp wird eingeschränkt 
durch die Verantwortlichkeit des Übersetzers, die Erwartungen seiner 
Handlungspartner (und dazu gehört auch der AT-Autor) so weit zu respektieren, daß 
er ihnen nicht „ein X für ein U“ vormacht.“ (Nord, 1999, s. 143). 

Princípom lojality52 vnáša Nordová do vz ahu medzi východiskovým a cie ovým 
textom aj vz ah k autorovi východiskového textu, objednávate ovi prekladu 
a k príjemcovi cie ového textu. Tieto relácie sú ur ujúcimi pri stanovení relevantných 
zložiek textu. Popri požiadavke zachovania funkcie poukazuje na potrebu zachovania 
väzby s východiskovým textom. Vychádzajúc z teórie skoposu, konceptu funkcie 
a lojality, je pod a Nordovej (2003, s. 33) úlohou analýzy východiskového textu 
najskôr skúmanie kompatibility skoposu translátu s východiskovým textom a následne 
rozhodnutie, ktoré prvky východiskového textu je potrebné zachova  a ktoré zmeni , 
o odráža v schéme opozícií: preloži   prepracova , zachova   zmeni . 

 

3.1.3 Právne texty ako východiskové texty53 

Translatologické názory na východiskový text v procese prekladu možno 
sumarizova  a aplikova  ich na právne texty, konkrétne na texty justi ných orgánov.

                                            
51 Nordová sa svojimi názormi na východiskový text a jeho úlohu v procese prekladu dostáva na 
pozíciu medzi Reissovú (porov. uvedenú typológiu textov) a Holz-Mänttäriovú. Holz-Mänttäriová 
(1994) prestáva používa  termín „východiskový text“ a zavádza pojem „prekladate ské konanie“ 
(translatorisches Handeln), na ktorom buduje svoju teóriu, vychádzajúcu z funkcionálneho chápania 
prekladu, ím vlastne rozpracúva teóriu skoposu. Okrem komunikatívneho aspektu zdôraz uje aspekt 
konania. Prekladate ské konanie znamená predovšetkým produkciu „nosite ov posolstva“ 
(Botschaftsträger), o patrí k centrálnym pojmom jej teórie. 
52 Porov. Nordová, 2003. 
53 Pod právnymi textami chápeme v tejto asti monografie texty justi ných orgánov (súdov, 
prokuratúry) z vlastnej prekladate skej praxe a ako sme uviedli v asti Vymedzenie pojmov, 
z praktických dôvodov používame kratšie pomenovanie právne texty. Ide o texty v slovenskom 
a nemeckom jazyku, ktorých preklad požadovali slovenské súdy a prokuratúra v komunikácii 
s príslušnými nemeckými, rakúskymi a švaj iarskymi inštitúciami za posledné roky (január 2010 – 
september 2016). 
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 Pri poh ade na texty justi ných orgánov ako na východiskové texty a ako na 
objekt práce prekladate a je potrebná ich charakteristika prostredníctvom uvedených 
teórií, pri om je na ceste od textu k prekladu náležité venova  pozornos  
predovšetkým nasledovným aspektom: 
− typológia textov, 
− analýza textu, 
− interpretácia textu. 

V alších astiach preto vymedzujeme vä ší priestor právnym textom 
justi ných orgánov, analyzovaným z uvedených aspektov. Poh ad na tieto texty ako na 
východiskové texty nemôže zosta  zacielený izolovane len na jeden aspekt, ale 
vyžaduje sa zoh adnenie aspektov, faktorov a vlastností, ktoré sú relevantné pre prácu 
prekladate a v procese prekladu. K uvedeným aspektom sa pridružuje hlavne 
komunika ný aspekt a funkcia textu. 

 

3.1.3.1 Typológia právnych textov 

 Pri zoh adnení vlastností a zvláštností právneho jazyka pokladáme za 
opodstatnené priblíži  právne texty na základe Kollerovej teórie prekladu aj napriek 
tomu alebo práve preto, že je založená na lingvistickom prístupe, ekvivalencii 
a adekvátnosti. 

Vychádzajúc z Kollerovho nazerania na východiskový text v procese prekladu, 
môžeme zaradi  predmetné právne texty k vecným textom. Dané právne texty sp ajú 
kritérium, že slúžia na komunikáciu medzi odborníkmi. Sudca, resp. prokurátor 
Slovenskej republiky komunikuje prostredníctvom prekladate a s kolegom, 
pracovníkom príslušného úradu niektorej z nemecky hovoriacich krajín. Splnenie 
kritéria špecifického odborného charakteru a komunikácie medzi odborníkmi radí tieto 
texty k odborným textom v užšom zmysle slova. Ke že uvedené právne texty 
vychádzajú z právnych systémov príslušných krajín, t. j. z právneho systému 
Slovenska a nemecky hovoriacich krajín, obsahujú výrazy špecifické pre tieto krajiny. 
Koller (2004, s. 275) sám ako príklad pre túto skupinu textov uvádza aj odborné texty 
z oblasti práva.  

Na základe jazykových prostriedkov, ktoré v daných právnych textoch 
prevládajú a charakterizujú ich, je nutná detailnejšia klasifikácia. Na jednej strane sa 
potvrdzuje skuto nos , že texty obvykle vykazujú znaky viacerých skupín, na druhej 
strane je tu prítomnos  viacerých typov a druhov textov, zastúpených predovšetkým 
v rozsiahlejších spisoch justi ných orgánov. Ich zloženie je vzh adom na druh textov, 
rozsah, jazykové prostriedky vrátane lexiky determinované právnym odvetvím, 
druhom konania (v akej právnej veci prebieha konanie) a príslušnos ou konkrétneho 
orgánu. Pridržiavajúc sa Kollerovho lingvistického prístupu, kritéria lexiky 
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a komunika ných partnerov, je potrebné z predmetných textov vy leni  skupinu 
textov, ktoré sú síce prioritne ur ené na komunikáciu medzi odborníkmi, t. j. medzi 
zástupcami justi ných orgánov Slovenska a nemecky hovoriacich krajín, avšak sú 
výsledkom predchádzajúcej komunikácie medzi odborníkom a laikom, alebo opa ne, 
medzi laikom a odborníkom (odlišné poradie uvádzame v závislosti od iniciátora 
komunikácie), dokonca i medzi laikmi, o sa napokon odráža v použitých jazykových 
prostriedkoch.  

Príkladom právnych textov, slúžiacich na komunikáciu medzi odborníkmi, sú 
rôzne žiadosti o právnu pomoc, napr. žiados  o vykonanie dôkazu, v trestných veciach 
napr. žiados  o do asné odovzdanie, trestný rozkaz, európsky zatýkací rozkaz, ale aj 
jednotlivé druhy rozhodnutí, ako rozsudok, uznesenie, opatrenie a i. 

Komunikácia medzi odborníkom a laikom môže prebieha  napr. 
prostredníctvom zápisnice z výsluchu odporcu, svedka a obvineného. Zápisnica 
obsahuje úvodnú as  s identifika nými údajmi a má charakter formulára. alšou 
as ou je pou enie, ktoré je zostavené z textov paragrafov, týkajúcich sa práv 

a povinností súvisiacich s výsluchom. Za pou ením nasleduje vyjadrenie k pou eniu 
a samotné vyjadrenie k veci, resp. otázky a odpovede z výsluchu. Jazyk zápisnice 
obsahuje na jednej strane právny jazyk s termínmi a komplikovanými konštrukciami, 
na druhej strane bežný jazyk s prvkami hovorového štýlu a s jednoduchými vetami. 

Laik komunikuje s odborníkom napríklad v prípadoch, ke  sa obracia na 
justi ný orgán, formou rôznych podaní (trestné oznámenie, žaloba, návrh, ako napr. 
návrh na rozvod manželstva, na zapretie otcovstva, zverenie die a a do opatery 
a ur enie výživného a pod.). Osobitos ou týchto textov je, že ich autorom môže by  
osoba, ktorá podanie podáva, t. j. laik (v prípade, že nemá právnické vzdelanie), alebo 
osoba poverená zostavením podania, t. j. odborník (právny zástupca, advokát). 
Autorstvo sa odráža v použitých jazykových prostriedkoch. V uvedených textoch 
môžu prevažova  prvky bežného alebo odborného jazyka. Za komunikáciou laika 
s odborníkom sa skrýva komunikácia medzi odborníkmi. 

alšiu skupinu textov predstavujú rôzne písomnosti slúžiace na alšie  
vysvetlenie i dokazovanie skutkového stavu a okolností právnej veci. Ide o rôzne 
doklady (napr. kópie faktúr, kópia z hotelovej knihy hostí, potvrdenia o výške príjmu, 
ale aj fotografie a pod.), dokumenty (napr. výpisy z obchodného registra, 
živnostenského registra, znalecké posudky) a stanoviská i vyjadrenia. Môžu by  
výsledkom predchádzajúcej komunikácie tak medzi laikmi, ale aj medzi odborníkmi, 
a to aj z iných vedných odborov (napr. znalecký posudok o ur ení otcovstva, faktúry).  

V záujme komplexného poh adu na predmetné právne texty je potrebné rozšíri  
Kollerovu klasifikáciu o komunika nú funkciu v zmysle typológie Kathariny 
Reissovej. Aj tu je nevyhnutný detailnejší prístup k právnym textom justi ných 
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orgánov a realizácia typológie v nieko kých krokoch. Prvý krok znamená rozdelenie 
právnych textov na základe primárnej komunika nej funkcie na dva druhy textov:  
− operatívne texty, 
− informatívne texty. 
Druhý krok znamená bližšiu charakteristiku uvedených typov textov a tým zárove  ich 
špecifikáciu a priblíženie osobitostí typológie právnych textov. 

Bez rozdielu justi ného orgánu, právneho odvetvia a právnej veci, v ktorej sa 
vedie konanie a v ktorej sa požaduje prekladate ský úkon, je z textu (ako napr. 
rozsudok, uznesenie, urgencia, dožiadanie) vždy zrejmá funkcia textu nezávisle od 
toho, i je daný text samostatným celkom, i je sú as ou rozsiahlejšieho spisu, alebo 
sú k textu priložené alšie písomnosti, resp. prílohy. 

 Právne texty s dominujúcou operatívnou funkciou sú texty, ktorými zástupcovia 
justi ných orgánov Slovenskej republiky oslovujú zástupcov príslušných inštitúcií 
nemecky hovoriacich krajín alebo opa ne s cie om apelova  na príjemcu, vyvola  
u neho reakciu, t. j. konanie. Vyžaduje a o akáva sa vykonanie právneho úkonu 
a v zmysle „apelu“ zaslanie výsledku predmetného právneho úkonu pôvodnému 
autorovi – odosielate ovi. Za splnenie operatívnej funkcie právnych textov možno 
poklada  v podstate doru enie „reakcie na apel“ iniciátorovi komunikácie. K týmto 
druhom textov patria texty, ktorými sa žiada o právnu pomoc. Jazyk operatívnych 
právnych textov vyplýva z ich funkcie. Vo všetkých jazykových rovinách sa v nich 
odrážajú vlastnosti a zvláštnosti právneho jazyka. Charakteristické pre operatívne 
právne texty je, že je v nich explicitne vyjadrený apel ( o je potrebné vykona : napr. 
doru i  písomnos , vypo u  ú astníka konania, prija  trestné oznámenie, s cie om 
vyhotovi  znalecký posudok na ur enie otcovstva necha  vykona  odbery 
biologického materiálu prepísaným spôsobom), asto detailne konkretizovaný (ako sa 
má požadovaný právny úkon vykona : napr. doru i  písomnos  proti podpisu 
v zápisnici, vypo u  ú astníka konania zápisni ne k nasledovným otázkam, spôsob 
vykonania odberu biologického materiálu, adresát a spôsob jeho doru enia...). 
K operatívnym právnym textom patria teda všetky texty, v ktorých je vyjadrený apel 
(žiados  o právnu pomoc v predmetnom konaní, osobitná forma žiadosti o právnu 
pomoc – tla ivo A Dožiadanie o vykonanie dôkazu, resp. urgovanie a požadovanie 
informácie v súvislosti s dožiadaním). Sú to texty s rozsahom od jednej strany po 
mnohostranové spisy. Na vyjadrenie operatívnej funkcie posta uje menší rozsah, 
pri om alšie asti textu a alšie texty majú informatívnu funkciu.  Z h adiska 
funkcie nejde teda o „ideálne“ texty, ale o texty, v ktorých treba pod iarknu  
dominanciu operatívnej funkcie spájanej s informatívnou funkciou. Zjednodušene 
vyjadrené, dané texty vysvet ujú právny základ, dôvody, okolnosti a súvislosti apelu. 

 Druhú skupinu právnych textov v interlingválnej a interkultúrnej komunikácii 
medzi uvedenými justi nými orgánmi predstavujú texty s primárne informatívnou 
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funkciou. Sú orientované vecne, s dôrazom na predmet komunikácie. Sú to texty, ktoré 
možno ozna i  ako odpove  na operatívne texty v zmysle ich „apelu“. 
Sprostredkúvajú žiadanú informáciu na základe vykonaného úkonu. Všetky texty 
v rámci tohto smeru komunikácie možno ozna i  ako celok za informatívne a to aj 
napriek tomu, že prvotná funkcia nie je pre všetky texty informatívna. Pre tieto texty 
neplatí v plnej miere, že predmet komunikácie ur uje použitie jazykových 
prostriedkov. Príkladom sú zápisnice z výsluchu, ktoré plnia informatívnu funkciu a sú 
výsledkom a písomným záznamom predchádzajúcej komunikácie obvykle medzi 
odborníkom a laikom (vypo úvanou osobou – ú astníkom konania –, prípadne 
zú astnenou osobou), teda výsledkom predmetu dožiadania. Výber a použitie 
jazykových prostriedkov sú determinované osobnos ou komunika ných partnerov 
(odborník – laik), právnymi predpismi (v zmysle ktorých sa koná a predpismi 
citovanými v pou ení) a predpísanou formou textu (rozsudok, charakter tla iva). as  
pou enia v zápisnici má v prvotnej priamej komunikácii medzi odborníkom a laikom 
(vypo úvanou osobou – ú astníkom konania –, zú astnenou osobou) primárne 
operatívnu funkciu s cie om „riadi “ jeho správanie (vypoveda , nevypoveda , 
vypoveda  pravdivo, žiada  doplnenie zápisnice a i.). V komunikácii, ktorú 
sprostredkúva prekladate , t. j. v komunikácii medzi odborníkmi, má táto as  
zápisnice funkciu informatívnu.  

 

3.1.3.2 Prekladová analýza právnych textov  

Všetky innosti prekladate a, po núc oslovením zo strany 
objednávate a,  rozhodovaním sa o prijatí i neprijatí objednávky prekladu, 
zvažovaním všetkých okolností až po odovzdanie prekladu objednávate ovi, majú 
svoje miesto v translatológii. Jednotlivé innosti i priebeh procesu prekladu 
nachádzajú v odbornej literatúre odraz v rôznych schémach. Vo všeobecnosti sa 
rozlišuje fáza analýzy a samotného prekladu (Kautz, 2000, s. 62). Tak ako variuje 
pomenovanie fáz procesu prekladu, variuje aj rozdelenie procesu prekladu. Ulrich 
Kautz používa pojmy receptívna fáza (recepcia východiskového textu) a produktívna 
fáza (produkcia cie ového textu). Fluckova (1991, s. 217) schéma prekladate skej 
innosti pozostáva z troch fáz: do prvej fázy zara uje prípravu, recepciu textu, ítanie 

a porozumenie, do druhej produkciu, prekladanie, porozumenie, vyjadrenie a do tretej 
fázy dokon enie, závere nú redakciu, opravy a revíziu. Modely vychádzajúce 
z generatívnej transforma nej gramatiky pokladajú prekladanie za proces analýzy 
a syntézy a medzi východiskovým a cie ovým textom sú nevyhnutné tri kroky: analýza, 
transfer a reštrukturalizácia. Bez oh adu na rozdelenie procesu prekladu, po et fáz i 
používanú terminológiu nie je na jednej strane možné ur i  striktnú hranicu medzi 
jednotlivými innos ami v procese prekladu alebo jednotlivými fázami. Sú navzájom 
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späté, navzájom sa podmie ujú a vytvárajú uzavretý kruh. Na druhej strane sa 
v každom priblížení procesu prekladu zdôraz uje analýza.54 

Na tomto mieste je potrebné zdôrazni , že nejde len o analýzu východiskového 
textu, ale o prekladovú analýzu východiskového textu, zah ajúcu celé spektrum 
zoh ad ovaných faktorov. Ich vzájomné pôsobenie, ovplyv ovanie a závislos  
vyjadrujú odpovede na celý rad otázok, ktoré vychádzajú z tzv. Lasswellovho 
vzorca.55 erpá z neho aj model prekladovej analýzy textu Ch. Nordovej, ktorý 
rozpracúva vo viacerých svojich prácach.56 Faktory zoh ad ované prekladate om 
v procese prekladu lení na mimotextové a textové a formuluje k nim otázky:  

„Wer übermittelt wem, wozu, über welches Medium, wo, wann, warum einen Text 
mit welcher Funktion; 

Worüber sagt er/sie, was, (was nicht), in welcher Reihenfolge, unter welcher 
nonverbalen Elemente, in welchen Worten, in was für Sätzen, in welchem Ton mit 
welcher Wirkung?“ (Nord, 2009, s. 40). 

Mimotextové faktory zah ajú jednotlivé lánky interkultúrnej komunikácie, 
zasadené do konkrétnych okolností v ur itom ase a prostredí. Sú to: 
− odosielate  (autor, objednávate ), 
− zámer odosielate a, 
− príjemca, 
− médium, 
− miesto,  
− as, 
− motív komunikácie,  
− funkcia textu.  

Textové faktory vychádzajú z dvoch základných otázok: o a ako sa textom 
sprostredkúva. Tieto základné otázky sledujú teda v prvom rade obsah a formu textu 
a ur ujú všetky relevantné textové faktory, ktoré je nevyhnutné zoh ad ova  pri 
prekladovej analýze textu. Sú to: 
                                            
54 Porov. Hönig (1989, 1994), Königs (1989), Gromová (1996, 2003), Koller (2004), Kußmaul (2007), 
Gromová, Rakšányiová (2005), Müglová (2009), Kadri ová, Kaindl, Kaiser-Cookeová (2010). Pri 
poh ade na miesto originálu v procese prekladu a jeho analýzu nachádzame paralely medzi odborným 
a umeleckým textom. Je to na jednej strane textová analýza a na druhej strane zoh adnenie faktorov 
mimotextovej reality, relevantnej pre vznik originálu a prekladu vo všetkých súvislostiach 
a vzájomných vz ahoch aj interakcii. Napríklad Anton Popovi  (1975) chápe preklad ako 
komunika ný proces a originál ako objekt prekladate skej komunikácie. Zdôraz ovaním 
zoh ad ovania všetkých relevantných aspektov komunika ného modelu (porov. 1975, s. 42) 
a rozlišovaním etáp analytického prístupu k umeleckému dielu vytvára model prekladovej analýzy 
literárneho textu.  
55 Porov. Hönig (1994).  
56 Porov. Nordová (1989, 1999, 2003, 2009). 
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− obsah textu, 
− téma textu, 
− presupozície, 
− kompozícia textu, lenenie textu, 
− neverbálne prvky v texte, 
− lexika, 
− syntax, 
− suprasegmentálne znaky57. 

 
3.1.3.2.1 Prekladová analýza právnych textov – mimotextové faktory  

Pri prekladovej analýze predmetných právnych textov aplikujeme 
predovšetkým model prekladovej analýzy Christiany Nordovej, pri om zoh ad ujeme 
aj názory iných odborníkov, napr. Kautza, Kollera, Reissovej, Thielovej, Vermeera, 
Gromovej, Müglovej i Rakšányiovej.  

Pri priblížení mimotextových faktorov v preklade sledovaných právnych textov 
justi ných orgánov, ktoré sú relevantné pre prekladovú analýzu, je nevyhnutné 
vychádza  z konkrétnych modelov komunikácie, analyzova  a zovšeobecni  ich. 
V zásade môžeme pracova  so zjednodušenou komunika nou schémou:  

odosielate   text  príjemca, 

pri om každá sú as  používa iný jazyk, o si vyžaduje vstup prekladate a do uvedenej 
komunikácie. Odosielate om právneho textu ur eného na preklad je justi ný orgán – 
súd, resp. prokuratúra –, ktorý je reprezentovaný príslušným pracovníkom – sudcom, 
resp. prokurátorom. Príjemcom je rovnako niektorý z uvedených justi ných orgánov, 
reprezentovaný pracovníkom daného justi ného orgánu z inej krajiny, ako je krajina 
odosielate a textu. Odosielate  a príjemca sú odborníci a kolegovia, navzájom osobne 
neznáme, ale konkrétne osoby. Od momentu vstupu prekladate a do tejto odbornej 
komunikácie je potrebné uvedený vz ah precizova  a rozšíri  o pozíciu objednávate a 
prekladu. Ak pokra ujeme v analýze a sledujeme vz ah medzi uvedenými hlavnými 
lánkami komunikácie na zjednodušenej línii odosielate   príjemca, prichádzajú do 

úvahy dva modely v rámci schémy prvotnej komunikácie. 

 

                                            
57 Model prekladovej analýzy Ch. Nordovej (2009) sa týka textov v písomnej i v ústnej komunikácii, 
preto musí zoh ad ova  faktory, ktoré sa vz ahujú na všetky texty. 
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Schéma 2 Prvotná komunikácia medzi justi nými orgánmi 

V oboch prípadoch je odosielate  iniciátorom komunikácie a prostredníctvom 
justi ného orgánu sa obracia na kolegu v zahrani í so žiados ou o právnu pomoc. 
Zamestnanec daného justi ného orgánu sa dostáva do pozície odosielate a a iniciátora 
pri výkone svojho povolania vykonaním potrebného úkonu (zaslaním dožiadania), aby 
mohol ukon i  pridelenú právnu vec v rámci príslušného konania. Prekladate  
nepotrebuje zis ova  i zaobstaráva  si bližšie údaje o odosielate ovi. Sú dostato ne 
známe z textu zasielaného príjemcovi, kde je uvedené meno, funkcia a podpis 
odosielate a, názov a adresa dožadujúceho orgánu. Rovnako nepotrebuje prekladate  
zis ova  i zaobstaráva  si bližšie údaje o príjemcovi. Aj tieto údaje sú dostato ne 
známe z textu, ktorý je ur ený pre príjemcu. Text je ur ený konkrétnemu orgánu 
s uvedením adresy, prípadne je miestom doru enia len príslušný orgán v zahrani í. 
Uvedené údaje sú pre prekladate a dostato ným signálom o role, osobnosti, statuse 
odosielate a a dostato ným signálom o ich vplyve na text a textové faktory. Sú 
zárove  dostato ným signálom o role, osobnosti a statuse príjemcu a dostato ným 
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a potrebným signálom o ich vplyve na cie ový text. Funkciu objednávate a prekladu 
má v obidvoch prípadoch len slovenský justi ný orgán. 

 Pri pokra ovaní komunikácie, t. j. po úspešnej prvotnej komunikácii, príjemca 
reaguje na apel, postupuje v intenciách žiadosti o právnu pomoc, t. j. vykoná potrebné 
úkony a odpovedá na dožiadanie. Pre túto pokra ujúcu, druhotnú komunikáciu 
rovnako platia uvedené schémy komunikácie s tým rozdielom, že odosielate , ktorý 
reaguje na predchádzajúcu komunikáciu a odpovedá, už nie je iniciátorom 
komunikácie: 

 
Schéma 3 Druhotná komunikácia medzi justi nými orgánmi 

Odosielate  textu v druhotnej komunikácii (dožiadaný orgán), t. j. odosielate  
reagujúci na odosielate a prvotnej komunikácie (dožadujúci orgán), robí v rámci 
plnenia si svojich pracovných povinnosti úkony potrebné pre dané konanie z dôvodu 
existencie medzinárodného prvku58, t. j. osoby, veci alebo právnej skuto nosti, ktorá je 
alebo nastala v zahrani í. Z tohto dôvodu sa vykonávajú úkony na inom mieste, 
existencia medzinárodného prvku si vyžaduje pribratie prekladate a do konania a doba 
trvania konania sa predlžuje o dobu uvedenej komunikácie sprostredkúvanej 
prekladate om. 

 Zovšeobecnené modely nevylu ujú alšiu komunikáciu a pri súdnych 
konaniach, ktoré trvajú i nieko ko rokov, obvykle dochádza k opakovanej komunikácii 
medzi príslušnými justi nými orgánmi Slovenska a nemecky hovoriacich krajín. Túto 
komunikáciu rovnako prira ujeme k druhotnej komunikácii. 

                                            
58 V právnej praxi sa popri termíne medzinárodný prvok používa aj termín cudzí prvok. 
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Uvedené zovšeobecnené modely prvotnej i druhotnej komunikácie a vz ah 
medzi odosielate om, objednávate om a príjemcom je alej potrebné doplni  o autora 
textu.  

1. odosielate : slovenský justi ný orgán, reprezentovaný jeho pracovníkom, 
iniciátor komunikácie, 
autor textu s použitím alebo bez použitia textov iných autorov, 
objednávate  prekladu;    

 
príjemca: justi ný orgán nemecky hovoriacej krajiny, reprezentovaný jeho 

pracovníkom; 
 

2. odosielate :  justi ný orgán nemecky hovoriacej krajiny, reprezentovaný jeho 
                      pracovníkom, 

iniciátor komunikácie, 
autor textu s použitím alebo bez použitia textov iných autorov; 

 
príjemca: slovenský justi ný orgán, reprezentovaný jeho pracovníkom, 
  objednávate  prekladu. 

Pre obidva znázornené modely a pre obidve komunikácie, t. j. prvotnú 
i druhotnú komunikáciu, platí, že odosielate  textu je zárove  autorom celého textu 
alebo aspo  asti textu. Texty, ktorých autorom je odosielate , možno rozdeli  do 
dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria texty ur ené priamo príjemcovi, o je v texte spolu 
so zámerom odosielate a explicitne vyjadrené. Druhú skupinu tvoria texty pre 
ú astníkov konania, prípadne alšie zú astnené osoby, tak domáce, ako aj zahrani né. 
Texty, ktoré majú iného autora, možno rovnako rozdeli  do dvoch skupín. Prvú 
skupinu predstavujú citované zákony. Do druhej skupiny patria rôzne druhy podaní 
v konkrétnom konaní, priložené odosielate om k vlastnému textu, aby bol príjemca 
dostato ne informovaný o predmetnej právnej veci.  

V prvotnej komunikácii má príjemca právnych textov justi ných orgánov 
osobitné postavenie príjemcu. Je prvým príjemcom textu, ktorým sa na neho 
odosielate  obracia. Východiskový text je ur ený priamo jemu a dostáva sa k nemu 
ako cie ový text vyhotovený prekladate om. Jeho doru ením sa príjemca ako lánok 
komunikácie stáva spolupracovníkom odosielate a textu v predmetnom konaní. 
V prvotnej komunikácii je teda na jednej strane príjemcom textu s explicitne 
vyjadrenou „úlohou“, na druhej strane eventuálne aj príjemcom textu na vysvetlenie 
právnej veci, prípadne príjemcom textu, ktorý má predpísanou formou doru i  
ú astníkovi konania, resp. alšej zú astnenej osobe. 

V druhotnej komunikácii má príjemca rovnako osobitné postavenie. Je 
príjemcom textu, odpovede na dožiadanie, t. j. odpovede na text, ktorým inicioval 



60 
 

komunikáciu. Uvedený text, o ktorý vlastne žiadal a ktorý o akáva, je výsledkom 
právnych úkonov dožadovaného orgánu a rovnako sa k nemu dostáva ako cie ový text 
vyhotovený prekladate om. V rámci uvedených úkonov môže dôjs  k alšej 
komunikácii. Napriek tomu môžeme príjemcu v druhotnej komunikácii všeobecne 
ozna i  ako prvého príjemcu, pretože daný text je vyhotovený pre neho a bez jeho 
iniciatívy by nedošlo k jeho vyhotoveniu.   

Komunikáciou sprostredkovanou prekladate om sa príjemca a odosielate  stávajú 
spolupracovníkmi, ktorí „spolo ne pracujú“ na vyriešení predmetnej právnej veci. 
V rámci uvedených modelov komunikácie medzi justi nými orgánmi Slovenska 
a nemecky hovoriacich krajín sa k prekladate ovi dostáva informácia nielen o reakcii 
príjemcu na cie ový text, ale aj o reakcii príjemcu na východiskový text (napr. na 
návrh, žalobu, vyjadrenie alebo stanovisko). Tento vz ah medzi príjemcom 
a východiskovým textom v prostredí justi ných orgánov je odlišný od bežných 
modelov komunikácie. Ide v podstate o komunikáciu predchádzajúcu tej, ktorú 
sprostredkúva prekladate , ale má na u priamy vplyv. 

Na právne texty justi ných orgánov sa na základe uvedeného nevz ahuje 
konštatovanie o vágnosti59 pri ur ovaní údajov o odosielate ovi. Z našich konštatovaní 
vyplýva, že dostato ným zdrojom informácií o odosielate ovi i autorovi, ale aj 
o alších mimotextových faktoroch predmetných právnych textov je samotný text 
a textové faktory. Osobitos ou prekladu právnych textov justi ných orgánov je, že 
odpovede na otázky, ktorými sledujeme získanie informácií o mimotextových 
faktoroch, poskytujú okrem textu a textových faktorov alšie mimotextové faktory. Za 
odpove  na otázky kto, komu, o, kedy, pre o, na o, ako  a s akou funkciou, a teda aj 
na otázku o úlohe, zmysle i cieli prekladu možno poklada  samotný za iatok celej 
sprostredkúvanej interkultúrnej komunikácie, konkrétne uznesenie alebo opatrenie60 
pracovníka justi ného orgánu o pribratí prekladate a do konania; v prípade potreby 

alších prekladate ských úkonov v rámci tohto konania nesie odpovede na 
formulované otázky uznesenie i opatrenie, že ustanovený prekladate  je povinný 
vykona  alší prekladate ský úkon. V úvode uznesenia a opatrenia je uvedený 
justi ný orgán, ktorý uznesením alebo opatrením rozhoduje. V úvode uznesenia sú 

alej uvedené základné údaje o predmetnej právnej veci, navrhovate ovi, odporcovi 
vrátane ich personálií, prípadne o zástupcoch strán konania a ved ajších ú astníkoch. 
Vo výrokovej asti uznesenia je uvedené meno a personálie ustanoveného 
prekladate a a explicitne formulovaná povinnos  prekladate a vykona  prekladate ský 
úkon. V tejto asti uznesenia je napísaný  predmet ( o, z akého jazyka a do akého 
jazyka je prekladate  povinný preloži ) a podmienky prekladate ského úkonu. Ako 
príklad citujeme túto as  konkrétneho uznesenia z vlastnej praxe: 

                                            
59 Porov. Nordová (2009, s. 51). 
60 Porov. aj as  4.3 Právny základ prekladu právnych textov justi ných orgánov.  
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„Súd priberá do konania tlmo ní ku a prekladate ku z jazyka nemeckého XY, 
bytom..., na prekladanie súdnych a iných písomností, prípadne na vykonanie alších 
tlmo níckych a prekladate ských úkonov, ktoré si vyžiada priebeh veci. 

Prekladate ka XY je povinná preloži  z jazyka slovenského do jazyka nemeckého 
listiny, a to návrh zo d a... na úpravu výživného k maloletému die a u, doplnenie 
návrhu zo d a... – rozšírenie petitu o zverenie maloletej do osobnej starostlivosti 
matky, uznesenie tunajšieho súdu... o ustanovení kolízneho opatrovníka pre mal. XY 
(vzor 63 O. s. p.), dožiadanie o vykonanie dôkazu zo d a... (Formulár A nariadenia 
Rady (ES) . 1206/2001 zo d a 28. 5. 2001), každú listinu v 2 vyhotoveniach (preklad 
každej listiny žiadame zviaza  samostatne) a písomný preklad uvedených listín zasla  
tunajšiemu súdu do 20 dní od doru enia tohto uznesenia v 2 vyhotoveniach spolu 
s vyú tovaním tlmo ného.“ 

Uvedené faktory dávajú zárove  signál o alších mimotextových faktoroch – 
o médiu, mieste, ase, motívu komunikácie i o funkcii textu. 

Pod médiom rozumieme spôsob, ako sa cie ový text, t. j. preklad, dostane 
k príjemcovi. V prvom rade je treba pritom rozlišova  medzi písaným a hovoreným 
textom a v druhom rade zohráva úlohu konkrétny spôsob doru enia textu.  

Napriek tomu, že predmetné texty justi ných orgánov sú niekedy výsledkom 
ústnej komunikácie (napr. protokol o výsluchu svedka, zápisnica z pojednávania 
a pod.), alebo ich príjemca použije primárne v ústnej komunikácii (napr. cie ový text 
slúži ako návod na vypo utie ú astníka konania, svedka a pod.), majú výlu ne 
písomnú podobu. To znamená, že aj texty, ktoré boli pôvodne zaznamenané na 
zvukovom nosi i, dostávajú písomnú podobu. Za texty zaradené k textom prepísaným 
zo zvukového záznamu alebo zapísaným pod a diktátu pokladáme tie, na ktorých je to 
explicitne uvedené.61 Pri týchto textoch sa dostáva do popredia opä  mimotextový 
faktor – autor textu. Na vyhotovení textov sa podie ajú v kone nom dôsledku viacerí 
autori. Je to príslušný pracovník justi ného orgánu, zapisovate  a ú astník konania 
alebo alšia zú astnená osoba. Pri použití predpísaného formulára prichádza do úvahy 
ešte autor predtla e. Uvedené mimotextové faktory a textový faktor – druh a forma 
textu (tla ivo) – sa podpisujú pod použité jazykové prostriedky na jednotlivých 
jazykových rovinách, pod jazykovú a štylistickú úrove  textu.  

Právne texty justi ných orgánov sú všeobecne zasielané poštou doporu enými 
zásielkami s doru enkou. Táto forma doru ovania sa používa aj v komunikácii medzi 
justi nými orgánmi Slovenskej republiky a nemecky hovoriacich krajín. Takto 
chápané médium v zmysle Nordovej prekladovej analýzy poskytuje informáciu aj 
o adresátovi i po te adresátov.  

                                            
61 Pod a nášho názoru je potrebné rozlišova  medzi textami ako výsledkom ústnej komunikácie 
a textami, ktorých autorom je sudca, resp. prokurátor a ich písomnú podobu vyhotovuje zapisovate . 
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Miesto a as sú dostato ne známe z predmetných textov. Pre právne texty je 
faktor miesta a asu ve mi dôležitý a uvádzanie dátumu patrí k zvláštnostiam 
právnych textov. V závere predmetných právnych textov je okrem mena autora textu 
uvedené miesto a dátum jeho vyhotovenia. Pri právnych textoch justi ných orgánov 
zohráva faktor miesta dôležitú úlohu hlavne na základe požiadavky presnosti a faktor 
asu je podstatný aj z dôvodu dodržiavania lehôt pracovníkom justi ného orgánu. 

V textoch justi ných orgánov sa preto k miestu a dátumu vyhotovenia pridružuje 
miesto a dátum doru enia textu tunajšiemu alebo inému tuzemskému i zahrani nému 
justi nému orgánu. Oby ajne má táto informácia formu pe iatky (došlo..., 
eingegangen...). Uvedená pe iatka poskytuje zárove  informáciu o po te doru ených 
exemplárov a príloh. Pre prekladate a predmetných textov z nemeckého a do 
nemeckého jazyka je informácia o mieste, t. j. ur itej nemecky hovoriacej krajine, 
dôležitá. Konkrétna nemecky hovoriaca krajina determinuje výber jazykových 
prostriedkov pre preklad. Faktor asu je pre prekladate a právnych textov justi ných 
orgánov rovnako významný. Zohráva úlohu pri interpretácii právnych textov 
a následne pri výbere jazykových prostriedkov. Faktor asu zárove  napomáha 
prekladate ovi pri pochopení obsahu a intertextových vz ahov. Pre právne texty 
justi ných orgánov je charakteristické, že môžu obsahova  texty s rôznym asom 
produkcie. Výrazné je to hlavne pri  rozsiahlejších textoch, predstavujúcich súbor 
viacerých textov (napr. pri použití príloh k textu, resp. pri preklade celých spisov), pri 
odvolávaní sa na konkrétne právne úpravy, ako aj pri druhotnej komunikácii medzi 
konkrétnymi justi nými orgánmi. Ur itá komunika ná situácia a predmetné právne 
texty poskytujú dostato nú informáciu o ase produkcie východiskového textu 
a recepcie cie ového textu príjemcom, pri om je v záujme odosielate a, aby medzi 
týmito asmi bolo o najkratšie obdobie. 

Motív komunikácie a funkcia textu sú úzko prepojené. Zovšeobecnene môžeme 
konštatova , že podnetom vzniku samotnej interlingválnej a interkultúrnej 
komunikácie je cudzí prvok v predmetnej právnej veci, o je hlavným motívom 
vzniku, resp. výberu textov z už existujúcich textov ur ených pre príjemcu v zahrani í. 
Rovnako zovšeobecnene môžeme zdôrazni , že funkciou týchto textov je v prvotnej 
komunikácii oslovi  partnera v zahrani í, apelova  na neho a požadova  od neho 
právnu pomoc, ktorá je explicitne vyjadrená. Texty použité v druhotnej komunikácii 
sú primárne informatívne, pri om je potrebné zdôrazni  spojenie primárne 
informatívne, lebo sú to texty, ktoré oby ajne plnia aj alšie funkcie – deklaratívnu, 
opisnú, vysvet ujúcu a direktívnu.62  

K uvedeným mimotextovým faktorom možno v rámci prekladovej analýzy 
právnych textov justi ných orgánov priradi  faktory vyplývajúce z konkrétnych 
okolností pôsobiacich pri vzniku textu. Patria k nim platné národné právne úpravy 
                                            
62 Porov. as  3.1.3.1 Typológia právnych textov. 
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a zaväzujúce medzinárodné právne úpravy, zmluvy a nariadenia, ktoré predpisujú 
spôsob komunikácie s justi nými orgánmi príslušnej krajiny, v našom prípade 
nemecky hovoriacich krajín. alej k nim možno priradi  podmienky a spôsob práce 
odosielate a a príjemcu, konkrétne používanie technických a elektronických prístrojov 
pri produkcii textu a možnosti spolupráce so zapisovate om, vyšším súdnym 
úradníkom i justi ným akate om.  

Všeobecne možno konštatova , že mimotextové faktory, ktoré sú sú as ou 
interlingválnej a interkultúrnej komunikácie medzi justi nými orgánmi Slovenskej 
republiky a nemecky hovoriacich krajín, sú zrejmé z konkrétnej komunika nej 
situácie, zo samotného spôsobu zadania textu na preklad, ako aj z konkrétneho textu. 
Vyplývajú aj zo samotných vlastností a zvláštností právnych textov a z osobitostí 
prekladu právnych textov. Táto skuto nos  síce u ah uje prekladate ovi prekladovú 
analýzu, ale nijako ju nevylu uje. Prekladate  musí vo vlastnom záujme definova  
mimotextové faktory, o predstavuje východisko pre alšiu fázu prekladovej analýzy, 
ktorá je ove a náro nejšia. Prekladate  musí predovšetkým odhali  vz ahy medzi 
dostato ne definovanými mimotextovými faktormi, uvedomi  si interdependenciu 
mimotextových faktorov, odhali  ich odraz v textových faktoroch, odkry  vzájomné 
prepojenie a ovplyv ovanie mimotextových a textových faktorov a funk ne ich využi  
pri h adaní jazykových prostriedkov po as tvorby cie ového textu v procese prekladu. 

 

3.1.3.2.2 Prekladová analýza právnych textov – textové faktory 

O vlastnostiach právneho jazyka, vlastnostiach a špecifikách právnych textov 
justi ných orgánov sme podrobne písali na viacerých miestach. Charakteristiku 
jednotlivých rovín právneho jazyka a zvláštností právnych textov možno poklada  za 
všeobecnú charakteristiku textových faktorov právnych textov, a teda aj textov 
justi ných orgánov.  

V tejto asti sa preto sústredíme na textové faktory predovšetkým v interakcii 
textových a mimotextových faktorov. Je potrebné pod iarknu  už spomenutú 
interdependenciu mimotextových faktorov63 a vplyv daných faktorov na text a textové 
faktory. 

Vplyv odosielate a a príjemcu na text a textové faktory vyplýva zo samotného 
vz ahu medzi odosielate om, objednávate om a autorom textu, v druhotnej 
komunikácii aj zo vz ahu s pôvodným príjemcom. Autor východiskového textu sa pri 
jeho produkcii opiera o všetky doterajšie skuto nosti fixované v textoch príslušného 
konania. Z toho vyplýva, že sú as ami tohto textu sa stávajú aj texty iných autorov – 
ú astníkov konania, zú astnených osôb, ale aj príjemcu z prvotnej komunikácie. 

                                            
63 Porov. Nordová (2009, s. 85). 
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Odpove  na žiados  o právnu pomoc sa tiež stáva podkladom na tvorbu alšieho 
východiskového textu, do ktorého sú zakomponované jej asti. Zakomponovanie astí 
textov iných autorov do východiskového textu sa odráža v textových faktoroch – 
prejavuje sa v jazykových prostriedkoch na jednotlivých rovinách, predovšetkým 
v lexike, syntaxi a štýle. V takomto texte sa striedajú texty v rozpätí dvoch pólov, texty 
náu ného štýlu s textami hovorového štýlu, niekedy dokonca s nespisovnými 
prvkami alebo chybami. Ako príklad prototypu takéhoto textu možno uvies  rozsudok 
súdu. Rozsudok súdu má predpísaný obsah, kompozíciu, lenenie a dodržiava sa 
v om zaužívaný spôsob písania nadpisu a zvýraz ovania dôležitých  astí (napr. 
použitie štátneho znaku v hlavi ke, kapitálky a tu né písmo v nadpise, tu né písmo na 
zvýraznenie dôležitých astí). Úvodná as , výrok a pou enie majú výlu ne vlastnosti 
náu ného štýlu.64 Odôvodnenie, ktoré je umiestnené medzi výrokovou as ou 
a pou ením, je textom nasýteným informáciami, v ktorom sa konštatuje skutkový 
a právny stav veci a obsahuje na jednej strane asti so všetkými vlastnos ami  
náu ného štýlu, na druhej strane asti so znakmi hovorového štýlu. 

Uviedli sme, že k mimotextovým faktorom prira ujeme aj platné národné 
právne úpravy a zaväzujúce medzinárodné právne úpravy, dohody, dohovory, zmluvy 
a nariadenia. Vplývajú na textové faktory dvomi spôsobmi. Autor textu koná v zmysle 
predmetných právnych úprav a dohovorov, odvoláva sa na ne a cituje ich. Aj týmto 
spôsobom sa dostávajú do textu texty iných autorov. V tomto prípade sú to len právne 
texty, vysoko odborné, nasýtené termínmi a charakteristické zložitými syntaktickými 
konštrukciami, s použitím lenenia na paragrafy, odseky, písmená, vety a pod. 
Uvedené právne úpravy i medzinárodné dohovory ur ujú zárove  spôsob 
komunikácie medzi justi nými orgánmi príslušných krajín a predpisujú používanie 
konkrétnych tla ív a formulárov. Majú tiež iného autora a diktujú autorovi textu obsah 
konkrétnych astí formuláru a do ur itej miery ho obmedzujú vo výbere jazykových 
prostriedkov. 

Mimotextové faktory sme rozšírili aj o podmienky a spôsob práce odosielate a 
a autora textu, konkrétne o používanie technických a elektronických prístrojov pri 
produkcii textu a o možnosti spolupráce so zapisovate om, vyšším súdnym úradníkom 
i justi ným akate om, pretože sú to faktory, ktoré pôsobia pri tvorbe predmetných 

právnych textov a vplývajú na textové faktory spolu s médiom  i platnými národnými 
právnymi normami a medzinárodnými dohovormi.  

Používanie technických a elektronických prístrojov má vplyv predovšetkým na 
štýl a syntaktické konštrukcie. Nevyhnutne sa musia od textov, ktoré sú primárne 
formulované ako ústne texty, odlišova  texty primárne formulované ako písomné 

                                            
64 V nemeckom právnom jazyku sa dokonca rozlišuje medzi štýlom rozsudkov a znaleckých posudkov 
a ich kompozícii sa venuje pozornos  aj vo vzdelávaní budúcich právnikov. Porov. napr. www.uni-
marburg.de/fb01/lehrstuehle/zivilrecht/zagouras/zagouras_vermat/prop0809-03-01. 
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texty. Medzi pôvodne ústne texty patria v zásade dve skupiny textov. Prvou sú 
zvukové záznamy výsluchov, druhou diktáty z pojednávania, resp. iných právnych 
úkonov, a diktáty jednotlivých druhov rozhodnutí. Výslednú formu týmto textom dáva 
zapisovate , ktorý sa môže „podpísa “ pod eventuálne nedostatky textu – preklepy, 
pravopisné, gramatické, príp. iné chyby – v prípade, že ich autor pri kontrole textu 
pred jeho podpísaním prehliadne.  

alší vplyv na textové faktory predstavujú písomnosti, ktoré vyhotovuje 
z poverenia sudcu vyšší súdny úradník, resp. justi ný akate . Prekladate ovi sa tak 
dostávajú v rámci jednej právnej veci na preklad texty viacerých autorov ( o je zrejmé 
z podpisu v závere textu), alebo sa stávajú sú as ou závere ného textu v právnej veci 
– rozhodnutia. Za osobnos ou autora textu možno bada  predovšetkým používanie 
„vlastných“ syntaktických konštrukcií, prípadne iný prístup k spracovaniu textov iných 
autorov, napr. navrhovate a, odporcu, svedka a pod.  

Miesto a as sa odrážajú v textových faktoroch dvomi spôsobmi. Je to jednak 
uvádzanie miesta a dátumu vyhotovenia textu, o je špecifické pre právne texty. 
Osobitý je aj spôsob uvedenia týchto údajov. Okrem miesta a dátumu v závere textu je 
to už asto spomínaná pe iatka obvykle na titulnej strane textu. Miesto a as sa okrem 
toho odrážajú v použitých jazykových prostriedkoch na základe aplikovania 
príslušných právnych predpisov platných v konkrétnom ase vo vz ahu k aktuálnemu 
asu. Právne predpisy môžu by  novelizované, ím dochádza aj k zmene jazykových 

prostriedkov, alebo na druhej strane platia dokumenty, ktorých slovná zásoba patrí už 
k historizmom. Právny jazyk je ve mi dynamickým a živým jazykom. Lutermannová 
(1999, s. 47) pridáva kultúre, právu a jazyku atribút dynamických entít jazyka. Zmeny 
v kultúre, ktorých sú as ou je právo, sa zákonite odrážajú vo vývoji právneho jazyka. 
De Groot (1999, s. 13) v tejto súvislosti uvádza: „Wo sich das Recht ändert, ändert 
sich auch die Rechtssprache.“ Faktor miesta zohráva konkrétne pri prekladoch 
právnych textov z nemeckého jazyka do sloven iny a opa ne dôležitú úlohu na 
základe väzby právneho systému na príslušný štát a na základe rozdielov v používaní 
právneho jazyka v jednotlivých nemecky hovoriacich krajinách. Na ilustráciu vplyvu 
faktoru asu na textové faktory uvádzame citát z analyzovaných textov, konkrétne 
z odpovede dožiadaného súdu vo Švaj iarsku z roku 2010: 

„Die Slowakei und die Schweiz haben sowohl das Abkommen vom 21. Dezember 
1926 über die gegenseitige Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen wie auch Haager 
Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen 
vom 18. März 1970 unterzeichnet.“65 

                                            
65 Názov dohody z 21. decembra 1926 v sloven ine znie Dohoda medzi republikou eskoslovenskou 
a Švaj iarskom o vzájomnej právnej pomoci vo veciach ob ianskych a obchodných s Dodatkovým 
protokolom.  
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„Die Dresdner Bank AG ist zwischenzeitlich mit der Commerzbank AG fusioniert 
worden, so dass wir Ihnen antworten.“66 

Bez vplyvu na textové faktory nezostáva ani motív komunikácie a funkcia 
textu. Determinujú obsah, tému, kompozíciu, lenenie textu a výber jazykových 
prostriedkov v rámci jednotlivých jazykových rovín, prípadne použitie 
suprasegmentálnych znakov.  

Interdependencia, ktorá je prítomná medzi mimotextovými faktormi, je 
prítomná aj medzi textovými faktormi,67 pri om aj medzi mimotextovými a textovými 
faktormi existuje vzájomná závislos , podmie ovanie a ovplyv ovanie. Na tomto 
mieste je opätovne potrebné zdôrazni  uvedomenie si konkrétnej interkultúrnej 
komunikácie, ktorú prekladate  sprostredkúva a ktorá do ve kej miery vplýva 
na produkciu cie ového textu. Preto môžeme zopakova , že prekladate  musí 
definova  mimotextové faktory, interdependenciu mimotextových faktorov, odkry  ich 
odraz v textových faktoroch, pomenova  vzájomné prepojenie a ovplyv ovanie 
mimotextových a textových faktorov, funk ne ich využi  pri h adaní jazykových 
prostriedkov pri tvorbe cie ového textu v procese prekladu a v kone nom dôsledku 
dosiahnu  ekvivalenciu textu.68 

 

3.1.3.3 Interpretácia právnych textov 

 Na viacerých miestach sme zdôraznili špecifickos  a osobitos  právneho jazyka 
a právnych textov. Vlastnosti a zvláštnosti právneho jazyka a jeho väzbu na právne 
systémy je potrebné osobitne pod iarknu  v procese prekladu. Odhliadnuc od 
lingvistických a translatologických kompetencií, stavajú pred prekladate a právnych 
textov osobitné dodato né požiadavky. K takýmto požiadavkám patria poznatky 
z oblasti práva, právnych poriadkov, iných vedných odborov, skúsenosti 
v porovnávaní právnej terminológie, poznanie metód výkladu právnych predpisov 
a zru nos  v interpretácii právnych textov.69 

                                            
66 Z tejto informácie vyplýva, že banka Dresdner Bank AG už neexistuje. 
67 Porov. Nordová (2009, s. 145). 
68 Porov. Reissová – Vermeer (1991, s. 148). Pre proces prekladu odporú ajú model faktorov, ktorý 
spájajú s kritériami ekvivalencie. „Dieses Modell soll als Ausgangspukt für die Beschreibung von 
Faktoren dienen, die die Konstitution von Texten und damit auch die Herstellung von Textäquivalenz 
beeinflussen.“ Porov. aj Stolzeová (2008, s. 180). 
69 Interpretácia a interpreta né koncepcie sa v translatológii spájali predovšetkým s umeleckými 
textami. Pre slovenskú vedu o preklade predstavujú mimoriadny prínos modely interpretácie Mika 
(napr. 1979) a Popovi a (1975). V súvislosti so zvýšenou požiadavkou prekladov odborných textov 
a novými koncepciami v translatológii sa interpretácia sklo uje stále viac aj v súvislosti s prekladom 
odborných textov. Novšie interpreta né  koncepcie reprezentuje v sú asnosti napr. hermeneutika 
(napr. Stolzeová, 1998, 1994, 2003) a kognitivistické prístupy (Kußmaul, 2007), kognitivistické 
prístupy v textovej lingvistike, napr. Dolník – Bajzíková (1998), Nordová (2009). Stolzeová (1994, 
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 Právo musí by  aplikovate né na najrozli nejšie potenciálne možné prípady. 
Právo realizované jazykom musí by  preto formulované tak, aby umož ovalo 
aplikovate nos  na potenciálne možné prípady. Z tohto dôvodu sa právo nevyhnutne 
spája a bude spája  s interpretáciou. 

Interpretácia sa všeobecne pokladá za prira ovanie významu znakom. Busse 
(1992, s. 32) definuje interpretáciu ako „das aktive Herstellen einer Textbedeutung im 
Rahmen einer methodisch geregelten (Auslegungs-)Praxis.“ V práve je cie om 
interpretácie zistenie významu, objas ovanie zmyslu a obsahu právnych predpisov 
s cie om ich správneho pochopenia a správnej a jednotnej aplikácie. Pochopenie 
ur itého právneho textu predpokladá pochopenie jeho jednotlivých astí, teda 
pochopenie jednotlivých slov i viet. Význam týchto astí závisí od kontextu a alších 
právnych textov, preto ich možno správne interpretova  len pochopením celého textu 
v intertextových súvislostiach. Busse (2004, s. 19) pokladá v súvislosti so snahami 
o porozumenie  právnym textom za rozhodujúce: „Rechtstexte entfalten ihre für die 
Zwecke der Institutionen relevanten Bedeutungen im Kontext der  
für ihre Auslegung und Anwendung ausschlaggebenden fachspezifischen 
Wissensrahmen.“ 

Nástrojmi interpretácie sú jednotlivé výkladové metódy. V teórii práva sa 
uplat ujú tradi né metódy interpretácie (výkladu): 
− metóda jazykového výkladu (ozna ovaná aj ako gramatická, resp. gramaticko-

sémantická metóda), 
− metóda logického výkladu, 
− metóda systematického výkladu, 
− metóda historického výkladu, 
− metóda teleologického výkladu, 
− metóda komparatívneho výkladu. 

Jazykový výklad sa zakladá na význame slova, zoh ad ujú sa pri om jazykové 
pravidlá, ktoré majú vplyv na význam konkrétneho právneho textu. Logický výklad 
využíva pravidlá a zásady formálnej logiky. V systematickom výklade sa skúma 
miesto právnej normy v texte právneho predpisu a vz ahy medzi právnymi normami. 
Historický výklad je založený na dôvode vzniku právneho predpisu a je zameraný na 
zistenie úmyslu zákonodarcu v ase prijímania danej právnej úpravy. Teleologický 
výklad (výklad e ratione legis) vychádza z cie a právneho predpisu a skúma jeho ú el. 

                                                                                                                                        
s. 133) poukazuje na preklad z poh adu hermeneutiky a štylistiky: „So ist das Übersetzen wesentlich 
ein Problem der Hermeneutik beim rezeptiven Umgang mit der Textvorlage und der Rhetorik/Stilistik 
beim produktiven Umgang mit Sprache im zielsprachlichen Formulieren.“ Význam a aplikácia 
analýzy a interpretácie textov sa stále viac zdôraz uje aj v didaktike prekladu (napr. Gromová, 2003, 
2005; Rakšányiová, 2008; Škrlantová, 2005, 2008). Didaktickým aspektom sa v sú asnosti vy le uje 
priestor vo vä šine translatologických publikácií. 
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Komparatívny výklad je založený na porovnávaní obdobnej úpravy v iných právnych 
predpisoch, prípadne na porovnávaní s cudzími právnymi poriadkami. 

V rámci jazykového výkladu je predmetom skúmania dikcia (znenie, textácia) 
právneho predpisu, lebo tá je indíciou jeho zmyslu, t. j. stanovením normy s ur itým 
obsahom.70  

Filip Melzer (2010, s. 89) poukazuje na skuto nos , že nutnos  jazykového 
výkladu pri interpretácii právnych predpisov je jednou z nieko kých tém, v ktorých 
panuje v právnej filozofii výrazne vä šinová zhoda. Na význam interpretácie 
a jazykový výklad sa poukazuje aj v judikatúre Ústavného súdu R71:  

„Jazykový výklad p edstavuje pouze prvotní p iblížení se k aplikované právní norm . 
Je pouze východiskem pro objasn ní a ujasn ní si jejího smyslu a ú elu (k emuž 
slouží i ada dalších postup , jako logický a systematický výklad, výklad e ratione 
legis atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuv domující si, a to bu  
úmysln , nebo v d sledku nevzd lanosti, smysl a ú el právní normy, iní z práva 
nástroj odcizení a absurdity.“ 

Z uvedeného vyplýva, že jazykový výklad má význam vo vymedzení hraníc pre 
alší postup pri interpretácii, resp. aplikácii práva. Melzer (2010, s. 97) približuje 

model troch oblastí významu72, ktorý slúži na grafické znázornenie hraníc pojmu na 
základe zaradenia skuto ností (javov, predmetov) do jednotlivých skupín v závislosti 
od ich vz ahu k jazykovému významu daného pojmu. Tromi oblas ami významu 
pojmu sú:  

a) jadro pojmu, zah ajúce javy a predmety, ktoré by prakticky každý príslušník 
konkrétneho jazykového prostredia subsumoval pod daný pojem; 

b) neur itá as  pojmu, obsahujúca javy a predmety, ktoré by k danému pojmu 
nepriradili všetci príslušníci daného jazykového prostredia, t. j. niektorý 
príslušník daného jazykového prostredia by javy a predmety k danému pojmu 
priradil a iný nie; 

c) oblas  mimo rozsahu pojmu s javmi a predmetmi, ktoré by k danému pojmu 
nepriradil prakticky žiadny príslušník daného jazykového prostredia. 

Hranica odde ujúca oblas  mimo rozsahu pojmu od neur itej asti pojmu je 
vymedzená najširším možným jazykovým významom interpretovaného textu.  

Ak nie je z jazykového h adiska význam daného ustanovenia právneho 
predpisu jednozna ný, ak je sporné, o vlastne zákonodarca naria uje a aký je obsah 

                                            
70 Porov. Melzer (2010, s. 89). 
71 Nález ústavného súdu zo 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97. 
72 Autorom modelu troch oblastí významu pojmu je Philip Heck, jeden zo zakladate ov právnej 
metodológie. Porov. Melzer (2010, s. 97), Škrlantová (2005, s. 138), ktorá poukazuje v súvislosti 
s gramatickou metódou na lenenie významu slova na Begriffskern a Begriffshof.  
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daného ustanovenia právneho predpisu, je potrebné pokra ova  v interpretácii a použi  
alšie interpreta né metódy. Obvykle sa pri interpretácii právnych textov využívajú 

paralelne viaceré metódy, nako ko použitie jednej metódy nemusí vies  
k jednozna nému výsledku. 

Ako príklad interpretácie právneho textu uvádzame as  uznesenia Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky 5Obdo/2/2010 z 27. mája 2010: 

„Pri využití gramatického výkladu ustanovenia § 87 ods. 1 a 2 zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii sa dovolací súd nestotož uje so záverom odvolacieho súdu, ktorý 
považuje za taxatívne vymedzenie poh adávok proti podstate. Zákon o konkurze 
a reštrukturalizácii v § 87 výslovne ozna uje, že poh adávkami proti podstate sú 
poh adávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou 
a spe ažovaním majetku podliehajúceho konkurzu, výživné pre maloleté deti, odmena 
správcu, alšie poh adávky, o ktorých to ustanovuje tento zákon (napr. § 21 ods. 3), 
dane, clá, poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, mzdy, alebo 
platy zamestnancov úpadcu a alšie nároky zamestnancov úpadcu z pracovných 
zmlúv, alebo dohôd o prácach uzatvorených mimo pracovného pomeru. V ustanovení 
§ 87 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii však nie je kone ný výpo et 
poh adávok, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ke že po texte „poh adávky proti 
podstate sú tiež poh adávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu“ nasleduje spojka 
„ako“ a táto v konkrétnom prípade vyjadruje vz ah medzi vetnými lenmi, konkrétne 
vz ah medzi „poh adávky proti podstate sú poh adávky, ktoré vznikli po vyhlásení 
konkurzu, ako dane, poplatky, clá at ., teda príkladmo uvádza, ktoré poh adávky sú 
poh adávkami proti podstate, ktoré môžu vzniknú  po vyhlásení konkurzu. Dovolací 
súd je toho názoru, že poh adávky, ktoré sú v § 87 ods. 2 zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii uvedené za spojkou „ako“, sú len demonštratívne vymedzené 
a zákon o konkurze a reštrukturalizácii použitím slovného spojenia „ako“ nevylú il 
možnos  považova  aj iné poh adávky za poh adávky proti podstate v zmysle 
ustanovenia § 87 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Ke že poh adávka 
Sociálnej pois ovne vznikla z titulu vyplatenia dávok garan ného poistenia po 
vyhlásení konkurzu, použitím jazykového výkladu dovolací súd má za to, že 
predmetnú poh adávku možno považova  za poh adávku proti podstate. 

Aj logickým výkladom, pri ktorom sa zmysel právnej normy zis uje pomocou 
pravidiel formálnej logiky, ak vychádzame z logickej zásady, že nemôže sú asne 
plati  ur ité tvrdenie aj jeho opak, môžeme dospie  k záveru, že predmetná 
poh adávka je poh adávkou proti podstate. 

Pri použití historického výkladu treba uvies , že právny predpis vzniká v ur itej 
historicky danej spolo enskej situácii, ktorá podmie uje jeho vznik a ur uje jeho 
obsah. Ú el, cie , ktorý zákonodarca sledoval vydaním právnej úpravy a tým lepšie 
pochopenie úmyslu zákonodarcu, pomôžu zisti  najmä úvodné všeobecné ustanovenia 
zákona, dôvodová správa, prípadne iné materiály súvisiace so vznikom právneho 
predpisu. Dopl ujúce informácie môžu poskytnú  aj zmapovanie odbornej literatúry 
a periodickej tla e z obdobia prípravy, i schva ovania právneho predpisu. V rámci 
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historického výkladu má význam aj metóda porovnávania neskoršej právnej úpravy so 
skoršou právnou úpravou. Predchádzajúca právna úprava v zákone . 328/1990 Zb. 
o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov v § 31 ods. 6 písm. i/ uvádza aj 
pe ažné náhrady vyplatené zamestnancom z garan ného fondu. [...] Aj z h adiska 
historických súvislostí vzniku danej právnej normy, z h adiska historického výkladu 
za použitia metódy porovnania skoršej právnej úpravy so sú asnou a navrhovanou 
právnou normou, dovolací súd je toho názoru, že poh adávka žalobcu, ktorá vznikla 
po vyhlásení konkurzu, a to dávka garan ného poistenia, je poh adávkou proti 
podstate. 

So zrete om na uvedené dovolací súd je toho názoru, že rozhodnutie odvolacieho súdu 
spo íva na nesprávnom právnom posúdení veci a dovolanie žalobcu bolo odôvodnené 
(§ 241 ods. 2 písm. c/ O. s. p.). Vzh adom na uvedené Najvyšší súd Slovenskej 
republiky napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu zrušil a vec vrátil odvolaciemu 
súdu na alšie konanie (§ 243b O. s. p.).“ 

 Ak vychádzame z definícií a podstaty interpretácie (ktorou je všeobecne 
h adanie a prira ovanie významu slovám, vetám, textom, ak prichádzajú do úvahy 
dva významy  alebo viacej), môžeme konštatova , že aj samotný proces prekladu je 
ur itým druhom interpretácie. Napriek tomu, že k právnemu textu pristupuje právnik 
a prekladate  s odlišným cie om, pre oboch je predpokladom alšej innosti pre ítanie 
a porozumenie textu asto s nevyhnutným využitím potrebných metód interpretácie. 
Tak ako je pre interpretáciu práva nevyhnutný jazykový výklad, je pre prekladovú 
analýzu nevyhnutné okrem jazykového výkladu aj použitie interpreta ných metód 
z teórie práva.73 Výklad prekladate a zostáva pod a P. Sandriniho (1999, s. 29) 
v abstraktnej rovine a jeho úlohou je odhadnú  interpreta ný potenciál 
východiskového textu, aby bolo možné získa  kritériá na výber jazykových 
prostriedkov cie ového textu. 

„Der Übersetzer ist in seiner hermeneutischen Tätigkeit nicht frei, er kann nicht nach 
Belieben Auslegungsmethoden wählen, sondern muß diese im Hinblick auf die 
Kommunikationssituation wählen. Dabei ist vor allem die Unterscheidung der 
Auslegungsmethoden verschiedener Rechtsordnungen und deren Anwendung in 
Relation zum Skopos relevant.“ (Sandrini, 1999, s. 29). 

Z uvedeného vyplýva, že v procese prekladu zohráva rozhodujúcu úlohu 
sémantické zis ovanie, zvažovanie a rozhodovanie, prechádzajúc od prekladovej 
analýzy k interpretácii právneho textu, s cie om výberu jazykových prostriedkov pre 
cie ový text s využitím skoposu a príslušných prekladate ských metód a postupov.  

                                            
73 Peter Sandrini (1999, s. 27) v tejto súvislosti poukazuje na centrálnu pozíciu poznania týchto metód 
pre prekladate a. „Er muß wissen, wie der Text von den Fachleuten aufgefaßt bzw. vom Zielpublikum 
gelesen und verstanden wird.“ Porov. aj názor Pomerovej (2006, s. 133): „Zur Ermöglichung einer 
Verständigung muß der Übersetzer die kommunikativen Absichten des Verfassers des Ausgangstextes 
durch Interpretation feststellen.“ 
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Na ilustráciu možno uvies  príklad, ke  neposta uje automatické použitie 
ekvivalentu v cie ovom jazyku, ale je potrebné použi  aj metódu systematického, 
porovnávacieho i historického výkladu, aby bolo možné dospie  ku kone nému 
rozhodnutiu v jeho výbere. Na prvý poh ad bežný termín ako valné zhromaždenie má 
v nemeckom jazyku ekvivalenty Generalversammlung, Gesellschafterversammlung, 
Hauptversammlung. Pri preklade uvedených nemeckých termínov do sloven iny nie je 
nijaký problém, ak sa právny text týka spolo nosti s ru ením obmedzeným alebo 
akciovej spolo nosti, ke že v sloven ine je k dispozícii len jeden termín. Problém 
nastáva, ak sa k uvedeným obchodným spolo nostiam pripojí družstvo. Pri preklade 
do nem iny je potrebné detailnejšie rozlišovanie. Systematický výklad, ktorým sa 
sleduje právna úprava tohto orgánu obchodných spolo ností, poukazuje na 
rozlišovanie významu daných termínov v závislosti od konkrétnej spolo nosti. 
Použitie porovnávacieho výkladu poukazuje aj na rozdiely v príslušných nemeckých 
a rakúskych zákonoch (zákon o spol. s r. o., zákon o akciových spolo nostiach, zákon 
o družstvách).74  

Tabu ka 2 Porovnanie termínov 

Krajina 
Termín pre orgán obchodnej spolo nosti a družstva 

spolo nos  s r. o. akciová spolo nos  družstvo 

Slovensko valné zhromaždenie valné zhromaždenie lenská schôdza 

Rakúsko Generalversammlung Hauptversammlung Generalversammlung

Nemecko 
Versammlung der 
Gesellschafter/ 

Gesellschafterversammlung
Hauptversammlung Generalversammlung

 

Metódu historického výkladu je potrebné použi  napr. v oblasti konkurzného 
práva, kde došlo na základe novelizácie zákona v Nemecku aj k zmenám 

                                            
74 Porov. príslušné slovenské, rakúske a nemecké právne úpravy – Obchodný zákonník, zákon o spol. 
s r. o., zákon o akciových spolo nostiach, zákon o družstvách. Napr. rakúsky GmbH-Gesetz, Zweiter 
Abschnitt, 3. Titel Generalversammlung § 34 – 44; rakúsky Aktiengesetz Vierter Abschnitt, 
Hauptversammlung § 102 – 136; rakúsky Genossenschaftsgesetz, I. Hauptstück, Erster Abschnitt § 7, 
nemecký GmbH-Gesetz, Dritter Abschnitt, § 48 Versammlung der Gesellschafter; nemecký 
Aktiengesetz, Vierter Teil, 4. Abschnitt, Hauptversammlung § 118 – 147; nemecký 
Genossenschaftsgesetz (Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften), Abschnitt 1, § 9; 
Weber (1999, s. 554): „Gesellschafterversammlung. Bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist 
die Gesellschafterversammlung das Organ, durch das die Gesamtheit der Gesellschafter handelt.“; 
Weber (1999, s. 630): „Hauptversammlung ist das Organ einer Aktiengesellschaft …“; Weber (1999, 
s. 529): „Die Generalversammlung einer Genossenschaft ist das Organ, durch das deren Mitglieder 
ihre Mitgliedschaftsrechte in Bezug auf die Geschäftsführung, Bilanzprüfung sowie Gewinn- und 
Verlustbeteiligung ausüben (§ 43 GenG).“   
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v terminológii a namiesto konkurzného poriadku (Konkursordnung) platí insolven ný 
poriadok (Insolvenzordnung). Na Slovensku sa táto metóda výkladu uplat uje napr. pri 
odvolávaní sa na civilné kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový 
poriadok, Správny súdny poriadok), ktoré od 1. 7. 2016 nahradili Ob iansky súdny 
poriadok.75 

 

3.1.4 Teória prekladu právnych textov – výzva pre translatológiu 

 Preklad právnych textov podlieha ur itým pravidlám, ktoré vyplývajú zo 
zvláštností tohto vedného odboru, vlastností a špecifík  právneho jazyka a predstavujú 
špecifické  prekladate ské problémy. Z tohto dôvodu je preklad právnych textov 
výzvou pre translatológiu a stretávame sa aj s názormi o potrebe i existencii 
samostatnej kategórie prekladu, ba dokonca vlastnej teórie pre preklad právnych 
textov.76 

Potvrdzuje to aj poh ad na preklad právnych textov justi ných orgánov cez 
škálu prekladate ských typov, metód, postupov, stratégií, ktoré odporú ajú 
translatologické koncepcie, priblížené v predchádzajúcich astiach. Translatologické 
teórie sa zhodujú vo význame ú elu, resp. funkcie cie ového textu, pri om sa však 
odlišujú vo východiskách.  

„Die Relevanz dieser Übersetzungstheorien für die Praxis liegt in der Sensibilisierung 
für die vielseitige und vielschichtige Problematik des Übersetzens und im Aufzeigen 
angemessener Lösungswege sowie die Darlegung der Möglichkeiten und Grenzen des 
Übersetzens gemessen an den Bedingungen, den Zielen und den Zwecken konkreter 
Übersetzungssituationen.“ 

V translatológii panuje dnes zhoda v tom, ako postupova  pri preklade ur itých 
druhov právnych textov: 
− preklad má odráža  obsah východiskového textu tak, aby boli vidite né zhody 

a rozdiely medzi právnymi poriadkami, 
− štruktúra textu má vychádza  z východiskového textu, 
− štýl má by  o najviac prispôsobený o akávaniam príjemcu v cie ovej kultúre. 
Pod a Wiesmannovej (2004, s. 70) sa táto názorová zhoda vz ahuje na overené 
preklady právnych textov, ktoré majú slúži  právnikom ako základ pre právne úkony. 
Túto požiadavku sp ajú aj predmetné právne texty justi ných orgánov, ke že sú tiež 
predmetom ur itých úkonov v konkrétnych právnych veciach. 

 Za alšie rozhodujúce faktory ovplyv ujúce preklad právnych textov sa 
pokladajú: 

                                            
75 Porov. as  2.2.1.1 Vlastnosti termínov v právnom jazyku. 
76 Porov. Weyers (1999, s. 151), Wiesmannová (1999, s. 156), Pommerová (2006, s. 63). 
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− právo platné pre východiskový a cie ový text, 
− jazyky, 
− adresát cie ového textu, 
− druh textu, 
− status prekladu, t. j. vz ah medzi východiskovým a cie ovým textom. 
Súhra uvedených faktorov ur uje v konkrétnom prípade rámcové podmienky prekladu 
a ovplyv uje rozhodujúcim spôsobom ponuku a priestor pôsobenia prekladate a.77 
Popri uvedených faktoroch sa kladie ve ký dôraz  na funkciu textu.  

Hlavným cie om prekladu právnych textov je produkcia cie ového textu, 
v ktorom bude v o najvä šej miere zachovaná sémantická štruktúra a komunikatívna 
hodnota východiskového textu, aby sa prekladom, t. j. cie ovým textom, dosiahli 
jazykovo i právne tie isté ú inky ako východiskovým textom.  

Pri sledovaní tohto cie a je potrebné nielen zoh ad ova  už uvedené vlastnosti 
a zvláštnosti právnych textov a všetky relevantné faktory, ale aj prekonáva  prekážky, 
ktoré predstavuje preklad právnej terminológie a problémy ekvivalencie. 

 

3.1.4.1 Preklad právnej terminológie 

Právne termíny ako nositelia hlavnej informácie v texte reprezentujú obsahy 
právnych poriadkov a konštituujú na základe ich vzájomných vz ahov odborno-
kognitívne pozadie právnych textov. 

Neexistenciou jedného medzinárodného právneho jazyka a väzbou právneho 
jazyka na právne systémy štátov je daná existencia rozdielov medzi kultúrami 
konkrétnych štátov reprezentovanými právom. Interkulturalita sprevádza preklad 
právnych textov justi ných orgánov vo všetkých rovinách,78 a to nielen jazykových, 
ale v rovinách prekladových faktorov vôbec. Zárove  sú touto skuto nos ou dané 
kroky, ktoré je nevyhnutné urobi  v procese prekladu právnych textov. Preklad 

                                            
77 Wiesmannová (2004, s. 141) pod iarkuje význam statusu východiskového a cie ového textu 
v procese prekladu. Status translátu je potrebné posudzova  v súvislosti s jeho funkciou v porovnaní 
s originálom. Cie ový text môže zaujíma  rovnocennú pozíciu, pozíciu nadradenosti a podradenosti, 
o vedie pri preklade k orientácii bu  na východiskový text, alebo na cie ový text. Porov. aj Sandrini 

(2008, s. 208). 
78 Tak ako sprevádza interkulturalita v tom najširšom zmysle slova jazykovú komunikáciu 
sprostredkúvanú prekladate om, sprevádza interkulturalita a kultúra v tom najširšom zmysle slova 
teoretické aspekty prekladu. Interkulturalita a kultúra sa tak ako termíny dostávajú až k charakteristike 
jazykových rovín. Stolzeová (2009, s. 333) vo svojich úvahách o rozdieloch v kultúre a odporú aniach 
na ich preklenutie v preklade poukazuje na kultúru v lexike, slovotvorbe, syntaxi a pragmatike. 
Podobne poukazuje na špecifiku kultúry v odbornom jazyku a textoch Reinartová (2009, s. 119, 
s.155).  
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právnej terminológie a vyrovnanie sa s interkultúrnou inkongruenciou pojmov79 si 
vyžaduje osobitný prístup, osobitné kompetencie prekladate a a osobitné 
predchádzajúce vedomosti prekladate a.   

Prekladate  je pri preklade právnej terminológie neustále konfrontovaný 
s komparáciou práva. Musí zisti  presný význam daného termínu vo východiskovom 
jazyku, t. j. v právnom poriadku, v právnych predpisoch východiskového jazyka. 
Následne môže h ada  termín s rovnakým, prípadne porovnate ným významom 
v cie ovom jazyku, t. j. v právnom poriadku, v právnych predpisoch cie ového jazyka.  

Na nevyhnutnos  neustáleho porovnávania práva pri preklade právnej 
terminológie a vzájomný vz ah medzi právnou komparatistikou a prekladom právnych 
textov poukazuje de Groot (1999, s. 11), pri om sa opiera o známy Kischov citát 
(1977, 119): „… ein guter Übersetzer [ist] eigentlich ein von außen nach innen 
gekehrter Komparatist und ein guter Komparatist ist eigentlich ein von innen nach 
außen gekehrter Übersetzer.“  

Na fungovanie uvedeného vzájomného vz ahu medzi porovnávaním práva 
a prekladom právnych textov je pod a nášho názoru nevyhnutná interpretácia práva. 
Iba na základe uvedených metód interpretácie je totiž možné zisti  význam 
konkrétneho termínu vo východiskovom jazyku a následne v cie ovom jazyku. 
V jazykovom  páre sloven ina – nem ina je pri preklade právnych textov potrebné pri 
h adaní významu termínov v nemeckom jazyku, bez oh adu na to, i je nem ina 
východiskový, alebo cie ový jazyk, rozšíri  porovnávanie na všetky nemecky 
hovoriace krajiny, pretože neexistuje nemecká právna terminológia, ale terminológia 
nemeckého, rakúskeho a švaj iarskeho právneho poriadku.80  

Komparáciu práva, porovnávanie právnych pojmov a ich interpretáciu pri 
preklade právnej terminológie neustále podmie uje konkrétna komunika ná situácia, 
pretože v kone nom dôsledku jej faktory rozhodujú o použití termínov a jazykových 
prostriedkov v cie ovom texte. Sandrini (1999, s. 31) zastáva rovnaký názor 
a poukazuje na skuto nos , že rozhodujúcim kritériom pri preklade právnej 
terminológie sú rámcové podmienky, vyplývajúce z objednávky prekladu 
a komunika nej situácie, do ktorej je zasadený proces prekladu; prioritou (2004, 
s. 140) sú obsahové aspekty právnych textov, t. j. otázka vz ahu medzi právnymi 
ú inkami východiskového a cie ového textu. innos  prekladate a, ktorá spo íva 
v rozhodovaní sa a vo vo be ekvivalentov, sa pod a neho opiera o výsledky obsahovej 
analýzy, pri om jeho rozhodovanie ovplyv uje funkcia cie ového textu. 
                                            
79 Stolzeová (2009, s. 337) pokladá za prí inu pojmovej inkongruencie okrem iného rôzne vecné 
konštrukcie vyplývajúce z odlišných predpisov a zákonov. „Gesetzliche Vorschriften sind relevant, die 
sich auf nationale Bestimmungen für Sicherheitshinweise sowie auf unterschiedliche praktische 
Gepflogenheiten beziehen. Man spricht hier auch von einer kulturspezifischen „Beschreibungstiefe.“ 
80 Porov. as  3.1.3.3 Interpretácia právnych textov.  
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alšou osobitos ou právneho jazyka, a teda aj osobitos ou, s ktorou je 
prekladate  právnych textov justi ných orgánov konfrontovaný a ktorú je potrebné pri 
preklade právnej terminológie zopakova , sú lexikálne vz ahy medzi používanými 
termínmi v nemeckých právnych textoch. Konkrétne ide predovšetkým o existenciu 
synonymie, homonymie, polysémie, o vz ah medzi bežným jazykom a právnym 
jazykom, o existenciu neur itých právnych pojmov, ustálených formulácií 
a v neposlednom rade o termíny, ktorých význam sa odlišuje v jednotlivých 
odvetviach práva, resp. zákonoch, a o používanie odbornej slovnej zásoby a termínov 
z rôznych vedných odborov.81  

Pri vo be a použití termínu v cie ovom jazyku je potrebné zoh adni  aj kultúru 
v slovotvorbe, ako poukazuje Stolzeová (2009, s. 338). V nemeckom jazyku je to 
hlavne tendencia uprednost ova  kompozitá a konkrétne v právnom jazyku je to 
špecifikum prejavujúce sa v striedaní kompozít so slovnými spojeniami. 

Preklad právnej terminológie predstavuje na základe interkultúrnej 
inkongruencie na jednej strane náro ný proces h adania a rozhodovania,  odohrávajúci 
sa na pozadí analýzy, interpretácie a komparácie za predpokladu využitia všetkých 
relevantných faktorov. Ku kompetenciám prekladate a, ktoré sú predpokladom na 
zvládnutie tohto náro ného procesu analýzy, interpretácie, komparácie až po 
produkciu cie ového textu, sa nevyhnutne pridružuje aj kompetencia rešeršovania. 

„Ein wesentliches Element der Kompetenz eines Übersetzers ist eine 
Recherchierkompetenz. Sie besteht nicht nur darin, lexikalische Lücken zu schließen. 
Sie bezieht sich vielmehr auch auf fehlendes Wissen über das zu übersetzende 
Sachgebiet und dessen kulturspezifisch adäquate Darstellung in der Zielsprache, die 
Vertextungskonventionen also. Darunter verstehen wir den effektiven Umgang mit 
Wörterbüchern und Glossaren, Paralleltexten und Datenbanken, aber auch mit 
Informanten.“ (Kautz, 2000, s. 89). 

Na druhej strane je to práve právna terminológia a interkultúrna inkongruencia, 
ktoré otvárajú priestor úvahám o ekvivalencii pri preklade právnych textov 
a pridružujú sa k aspektom relevantným pre vo bu konkrétnych postupov v procese 
prekladu právnych textov. 

 

3.1.4.2 Ekvivalencia pri preklade právnych textov 

Úvahy odborníkov o ekvivalencii pri preklade právnych textov vychádzajú tiež 
z neexistencie medzinárodného právneho jazyka a sú teda úzko späté 

                                            
81 Porov. as  2.2.1.1 Vlastnosti termínov v právnom jazyku  
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s interkulturalitou a kultúrnou špecifickos ou právnych textov, determinovanou 
rozdielnymi právnymi poriadkami82.  

Sandrini (1997, s. 871) sa dokonca pýta, i by sa nemal pojem ekvivalencia 
nahradi  pojmom porovnate nos . Vychádza z tvrdenia, že ekvivalencia medzi 
právnymi textami rôznych jazykov je v zmysle maximálnej obsahovej a formálnej 
zhody možná len v rámci rovnakých právnych poriadkov, resp. pri preklade v rámci 
jedného právneho poriadku. 

„Gehören die Texte jedoch unterschiedlichen Rechtsordnungen an, kann nicht mehr 
von inhaltlicher und formaler Identität gesprochen werden: Äquivalenz wird damit 
durch den Begriff der Vergleichbarkeit ersetzt, die sich nicht auf die Identität einzelner 
Texte stützt, sondern auf die Herstellung einer Beziehung zwischen ähnlichen 
Kommunikationshandlungen, bzw. Textsorten abzielt.“ (Sandrini, 1997, s. 871).  

De Groot (1999, s. 20, 45) pripúš a pri preklade právnych textov iasto nú, 
približnú, tzv. aproximatívnu ekvivalenciu a akceptovate né ekvivalenty. Úplná 
ekvivalencia medzi právnymi pojmami z dvoch právnych jazykov je pod a neho 
možná, len ak sa obidva právne jazyky vz ahujú na ten istý právny systém, ak je 
právny pojem daného právneho systému prevzatý z iného právneho systému alebo ak 
právne poriadky východiskového a cie ového jazyka prevzali daný pojem z rovnakého 
tretieho právneho poriadku. Zárove  uvádza, že pojem z právneho poriadku 
východiskového jazyka môže ma  v závislosti od kontextu viacero odlišných 
akceptovate ných ekvivalentov v terminológii právneho poriadku cie ového jazyka. 
Aproximatívnu ekvivalenciu právnych termínov pokladá v prekladate skej praxi za 
posta ujúcu, pri om kontext a cie  prekladu ur ujú, i je možné použi  daný termín 
v cie ovom jazyku. 

Pommerová (2006, s. 64) rovnako poukazuje na inekvivalenciu právnych 
terminológií a zastáva názor, že pri pojmoch, ktoré sú viazané na kultúru, neexistuje 
v cie ovom jazyku spravidla adekvátny prekladový ekvivalent pre špecifické lexikálne 
jednotky východiskového jazyka. Medzi právnymi pojmami jednotlivých právnych 
jazykov pod a nej neexistuje absolútna materiálna ekvivalencia, pripúš a však 
formálnu „sémantickú“ a funk nú ekvivalenciu. Pre funk né ekvivalenty 
akceptovate né vo viacerých prípadoch používa termín „blízka ekvivalencia“.83 Na 
vä šinu funk ných ekvivalentov sa však vz ahuje pojem „parciálna ekvivalencia“, ke  
použitie daného ekvivalentu závisí od konkrétneho kontextu.  

Martinová (2008, s. 17) poukazuje na „nedostatok“ úplných ekvivalentov, o 
vedie k potrebe náhradných riešení pri preklade právnych textov. Zara uje k nim 
                                            
82 Porov. de Groot (1999), Pommerová (2006), Martinová (2008), Sandrini (1997, 1998, 2004, 2008), 
Wiesmannová (2004). 
83 Pommerová (2006, s. 68) používa v súvislosti so stratégiou prekladu alšie pojmy – denotatívna 
ekvivalencia, deskriptívna ekvivalencia, ekvivalenty orientované na právo východiskovej krajiny. 
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použitie funk ných ekvivalentov, ktoré majú v cie ovom jazyku podobnú funkciu ako 
termíny vo východiskovom jazyku a právnom systéme. Upozor uje na opatrnos  pri 
využívaní sémantických ekvivalentov, ke  sa lexémy, resp. kombinácie lexém 
cie ového jazyka, kryjú s pojmom vo východiskovom jazyku len v denotatívnom 
význame a konotatívne komponenty sa nekryjú. 

Michael Schreiber (1993, s. 57) vo všeobecnosti pripúš a úplnú ekvivalenciu len 
vo výrazne normovaných krátkych textoch typu Zákaz faj i ! a pokladá za vhodnejšie 
uvažova  skôr o aproximácii, stupni ekvivalencie alebo dokonca o tolerancii, pod ktorou 
chápe optimálnu odchýlku od optimálneho stup a ekvivalencie. 

Wiesmannová (2004, s. 233) poukazuje na problém ekvivalencie v právnej 
terminológii a možnosti riešenia dokumentuje vlastnými príkladmi i príkladmi 
z literatúry. Opiera sa o názory viacerých autorov a poukazuje tak na aproximatívnu 
ekvivalenciu de Groota. Okrem toho popisuje približnú, iasto nú a nulovú 
ekvivalenciu, pri om poukazuje na kritériá, ktoré sú východiskom na zistenie 
ekvivalencie, resp. druhu ekvivalencie medzi právnymi pojmami. Týmito kritériami 
sú: a) pojmová klasifikácia, b) oblas  použitia a c) právne následky. 

Bez oh adu na používanú terminológiu na vyjadrenie stup a ekvivalencie pri 
preklade právnej terminológie sa uvedené názory zhodujú v extrémnej viazanosti 
právnych pojmov na právne systémy, o takmer vylu uje úplnú ekvivalenciu medzi 
právnymi termínmi východiskového a cie ového jazyka. Rozdiely právnych poriadkov 
Nemecka, Rakúska a Švaj iarska znásobujú náro nos  h adania ekvivalentov 
právnych termínov v jazykovom páre sloven ina – nem ina. Špecifickos  problémov 
pri preklade právnych textov si preto vyžaduje citlivý prístup k ich riešeniam, asto 
platným len pre daný prípad a konkrétnu situáciu.  

 

3.1.4.3 Stratégia prekladu právnych textov 

V procese prekladu právnych textov justi ných orgánov sa na základe ich 
typológie, prekladovej analýzy, interpretácie, zoh adnenia inkongruencie právnej 
terminológie, problematiky ekvivalencie právnej terminológie a všetkých relevantných 
faktorov pre proces prekladu právnych textov vrátane jazykového páru sloven ina – 
nem ina vynárajú otázky, i uprednostni  dokumentárny, alebo inštrumentálny, 
doslovný, alebo vo ný, exotizujúci, alebo naturalizujúci preklad, preklad textu, alebo 
prostredia,84   kedy   uprednostni    skopos   a   kedy    ten-ktorý   z    odporú aných 
prekladate ských postupov. 

                                            
84 Schreiber (1993, s. 66) zavádza alšiu z dichotómií v teórii prekladu „Textübersetzung“ verzus 
„Umfeldübersetzung“. Uvedené metódy prekladu závisia od najvyššieho invariantu. Pri preklade textu 
majú prednos  textové (formálne a obsahové znaky) a pri preklade prostredia sú rozhodujúce 
mimotextové faktory (intencia, ú inok). 
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Základným a všeobecným kritériom pre vo bu typu prekladu je druh textu. 
Právne texty justi ných orgánov patria k primárne informatívnym textom, ktoré majú 
predovšetkým informa nú, opisnú, vysvet ujúcu, deklaratívnu a direktívnu funkciu, na 
základe oho sa na ne vz ahuje dokumentárny preklad. Znamená to, že pri preklade 
predmetných právnych textov sa uplat uje primárne metóda, v popredí ktorej stojí 
predmet komunikácie, zachovanie obsahu a faktov v preklade, a mierou ekvivalencie 
je invariancia v rovine obsahu. Pre dokumentárny preklad je charakteristické, že si na 
základe „diktátu“ originálu zachováva prvky východiskového textu, pripúš ajú sa 
poznámky a vysvetlivky, takže príjemca prekladu poci uje prítomnos  cudzích prvkov 
v preklade a nemá dojem, že íta originál. Medzi prekladate mi, lingvistami 
a právnikmi panuje názor, že pri preklade právnych textov, a to predovšetkým textov 
zákonov, je potrebné uprednost ova  prekladate ské metódy opierajúce sa 
o východiskový text. Na dosiahnutie denotatívnej ekvivalencie prekladu sa vyžaduje 
striktné dodržanie sémanticko-lexikálnych, syntaktických a štylistických aspektov 
východiskového textu. Znamená to o najviac „kopírova “ východiskový text, a teda 
používa  postupy zodpovedajúce tejto požiadavke.  

V interkultúrnej a interlingválnej komunikácii medzi justi nými orgánmi sú 
funkcie informatívnych textov dop ané a sprevádzané aj apelatívnou funkciou 
v astiach textov, ktoré oslovujú príjemcu a apelujú na jeho konanie. Túto funkciu je 
potrebné zachova  aj v preklade, aby bolo príjemcovi textu jasné, o sa od neho 
o akáva, a aby konal v zmysle explicitne vyjadrenej požiadavky. Neznamená to však, 
že je potrebné automaticky siahnu  po inštrumentálnom type prekladu napriek tomu, 
že pri primárnych apelatívnych textoch, v centre ktorých je príjemca, sa uprednost uje 
inštrumentálny preklad, pri ktorom príjemca nepozná pôvodnú funkciu textu 
a nepoci uje, že ide o preklad. 

Pri preklade právnych textov justi ných orgánov zastávame síce všeobecne 
platný názor uplat ovania dokumentárneho typu prekladu, pri om však zdôraz ujeme 
diferencovaný prístup k východiskovému textu v konkrétnej komunika nej situácii 
a rozlišovanie hraníc diktátu originálu. 

Na základe toho konštatujeme, že je potrebné selektova  pri prístupe 
k požiadavke dokumentárneho prekladu pri právnych textoch, ktoré slúžia na 
komunikáciu v úradnom styku v Nemecku.  Stolzeová to dokumentuje (2009, s. 276) 
nasledovne: 

„Laut Ministerialerlass sollen solche Übersetzungen möglichst wörtlich und vor allem 
genau sein, der Textbau kann in einer derartigen dokumentarischen Übersetzung nicht 
verändert werden. Ob der Inhaber jener Urkunden den Text oder die Übersetzung 
versteht, ist nicht die primäre Frage.“ 
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V prvom rade je potrebné vybera , v ktorých textoch sa v plnej miere bude, má 
i musí dodržiava  požiadavka tohto výnosu a požiadavka dokumentárneho prekladu 

vôbec, a na druhej strane je nutné rozlišova  texty, príp. roviny textov vyžadujúce iný 
prístup.  

V rovine textu pokladáme za dôležité zachovanie makroštruktúrnych znakov 
východiskového textu, aby sa zachovala dokumentárna porovnate nos  textov, o 
Stolzeová (1999, s. 52) ozna uje ako transparentné prekladanie. Zárove  je potrebné 
zachova  štýl východiskového textu s cie om dokumentova  intencie autora a zdroje, 
príp. autorov jednotlivých astí textu. Elegancia štýlu zostáva v tieni prioritného 
zachovania obsahu a zostáva na úrovni východiskového textu. Preto nie je potrebné 
„vylepšova “ a meni  štýl, a teda odklá a  sa v tejto rovine od dokumentárneho 
prekladu. 

Postupy dokumentárneho typu prekladu odporú ame pri preklade právnych 
textov justi ných orgánov v textovej rovine. Patrí sem zachovanie formálnych 
príznakov, ako je štruktúra a lenenie textu, dodržanie zvýraznených astí (prípadne 
orámovania), formy tla iva (prípadne tabu ky). Do prekladu je potrebné prenies  aj 
text odtla kov pe iatok s doplnením, že ide o pe iatku; rovnako texty i poznámky 
dopísané rukou, tiež s príslušným odkazom; ak je text alebo jeho as  ne itate ná, je 
potrebné v preklade na to upozorni . 

V syntaktickej rovine neodporú ame striktnú vernos  originálu, a teda striktnú 
vernos  dokumentárnemu typu prekladu. Zastávame názor, že na jednej strane je 
potrebné v syntaktickej rovine dodržiava  charakteristické znaky konkrétneho typu 
a žánru textu, pri om tu je nutné zachováva  znaky východiskového textu a prenáša  
ich do cie ového textu. Máme na mysli predovšetkým úvodné asti uznesení 
a výrokové asti rozsudkov, ktoré majú napr. v sloven ine formu jednej vety, alej 
napríklad strohé konštrukcie pri uvádzaní údajov v tla ivách a formulároch. Na druhej 
strane je však dôležité vychádza  z rozdielov medzi sloven inou a nem inou 
a v preklade používa  syntaktické konštrukcie charakteristické pre cie ový právny 
jazyk. 

Tento názor potvrdzuje napríklad postup pri preklade štandardizovaných 
formúl, slúžiacich na zjednodušenie internej informácie a rozlíšenie ur itých aspektov 
konania v právnom styku, v našom prípade aspektov konania na súde, resp. 
prokuratúre. Pri takýchto syntaktických konštrukciách nemá prekladate  nijakú 
slobodu vo formulovaní a musí použi  konštrukciu zaužívanú v cie ovom jazyku aj 
v prípade odlišnej gramatickej stavby, samozrejme, za predpokladu, že v cie ovom 
jazyku existuje. Na túto povinnos  poukazuje aj Stolzeová (1999, s. 56): 

„Wenn zielsprachlich vergleichbare Formulierungen vorliegen, dann sollen die 
entsprechenden Formulierungen verwendet werden, auch wenn diese grammatisch oft 
völlig anders aufgebaut werden.“  
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Na ilustráciu uvádzame nieko ko príkladov:  
− nachstehend Kläger genannt – alej len ako „žalobca“, 
− Verstoß gegen die guten Sitten – v rozpore s dobrými mravmi, 
− für die Richtigkeit (für die Richtigkeit der Fotokopie, der Übertragung) – za 

správnos  (kópie, prepisu), 
− das Sorgerecht wird der Mutter zugesprochen – die a sa zveruje do starostlivosti 

matky, 
− in der Rechtssache… gegen… wegen §… – v právnej veci… proti … o/pre… pod a,  
− Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben. – Žiadny 

z ú astníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 

Syntaktickej a zárove  lexikálnej roviny sa dotýka požiadavka zoh ad ova  
„eine frauengerechte Sprache“, ako to zdôraz uje aj Stolzeová (1999, s. 46). 
Zachovávanie tejto požiadavky v právnych textoch justi ných orgánov v nemeckom 
jazyku môžeme konštatova  aj na základe analyzovaných textov.85 Paralelné 
používanie mužských a ženských tvarov alebo tvaru zodpovedajúcemu pohlaviu 
príslušnej osoby je fenoménom nemeckého jazyka a je potrebné vyrovna  sa s ním 
v procese prekladu. V tomto prípade je pod a nášho názoru dôležité dodržiava  znaky 
cie ového textu a nie východiskového textu. V sloven ine prevláda používanie 
mužských tvarov substantív na  ozna ovanie osôb mužského a ženského pohlavia a ich 
paralelné používanie je neobvyklé. V zmysle tejto požiadavky a rty nemeckého 
jazyka je náležité postupova  pri preklade. Napríklad: žalobca – matka die a a: XY, 
ob an Slovenskej republiky = Klägerin – die Mutter des minderjährigen Kindes, 
Staatsbürgerin der Slowakischen Republik: XY; ( alej v texte ako žalobca) – 
(nachstehend Klägerin genannt); Vyživovaciu povinnos  má žalobca, ako aj žalovaný 
zo zákona iba vo i maloletému. – žalobca je matka, maloletý je dcéra, preto je 
potrebné aj v tejto vete použi  Klägerin a die Minderjährige. Rovnako odporú ame 
postupova  aj pri preklade z nem iny do sloven iny. To znamená, že posta í jedno 
pomenovanie. Pomenovanie osoby v mužskom rode je prípustné vo všetkých 
prípadoch, pri niektorých konkrétnych substantívach sa stávajú zaužívanými aj 
prechýlené tvary (napr. navrhovate ka, odporky a). Na základe toho použitie 
mužského rodu nie je v podstate nikdy chybné. Pri preklade z nem iny do sloven iny 
je potom paralelné uvádzanie mužského a ženského tvaru neopodstatnené o to viac 
v prípade, ke  v nemeckom texte nie sú dané pomenovania používané jednotne. 
Napríklad: ... will mich nur über meine Verteidigerin oder meinen Verteidiger äußern, 
... äußere mich nur über meinen Verteidiger = v obidvoch príkladoch posta uje 
v sloven ine obhajca. 

                                            
85 V textoch justi ných orgánov v nemeckom jazyku sa potom stretávame aj s takýmito formuláciami: 
Soweit in diesem Formular personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und 
Männer gleichermaßen. 
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Striktné pridržiavanie sa východiskového textu sa pod a nášho názoru vz ahuje 
len iasto ne aj na lexikálnu rovinu. Rovnako tu platí zoh ad ovanie aspektov 
vyplývajúcich z rozdielov medzi nem inou a sloven inou. To znamená, že v cie ovom 
texte je potrebné používa  jazykové prostriedky charakteristické pre lexikálnu rovinu 
konkrétneho cie ového právneho jazyka. Ako príklad môže slúži  dodržiavanie 
pravidiel slovotvorby, napríklad v nem ine používanie kompozít.  

V lexikálnej rovine pokladáme za prioritné zachovanie významu, a teda 
h adanie ekvivalentov na základe predchádzajúcej interpretácie a porovnania termínov 
a právnych pojmov. Navrhovaný postup pri preklade sa odklá a od požiadavky 
doslovného prekladu, ale aplikuje požiadavku dokumentárneho typu prekladu, t. j. 
zachova  obsah a fakty v preklade. 

Preklada  právne texty neznamená vyrovna  sa iba s problémami v lexikálnej 
rovine, t. j. s termínmi, ur itými a neur itými právnymi pojmami, ale aj s ustálenými 
štandardnými formulami, syntaxou, textovou rovinou a štýlom. Pojmová 
inkongruencia, spo ívajúca v interkultúrnych a interlingválnych rozdieloch, však patrí 
k naj astejšie popisovaným problémom, ktoré si vyžadujú aj nazna enie možných 
riešení. 

Pri chýbaní ekvivalentu v cie ovom jazyku navrhuje Stolzeová (2009, s. 279) 
použi  ako prekladate ský princíp interpreta ný princíp spolo ného minima 
(Übersetzungsprinzip des „gemeinsamen Minimums“). Tento princíp umož uje vybra  
všeobecnejší pojem, ktorý ako nadradený pojem implikuje vždy podradený pojem. 
Sme toho názoru, že v takomto prípade je možné zvoli  nielen nadradený, ale 
aj podradený a zovšeobec ujúci alebo konkretizujúci pojem, pri om sa daný pojem 
volí pod a kontextu a konkrétnej situácie. Na ilustráciu uvádzame nieko ko príkladov. 

Slovenský výraz – nadradený pojem – úprava pomerov k maloletým de om by 
bolo jednoducho možné preloži  do nemeckého jazyka doslovne. V prípade riešenia 
týchto vz ahov sa v nem ine obvykle používajú výrazy, ktoré konkrétne vyjadrujú, o 
sa vo i maloletým de om upravuje, t. j. podradené pojmy: Regelung der elterlichen 
Sorge, des Unterhalts, des Umgangs mit dem Kind. Slovenskému nadradenému pojmu 
a podradeným pojmom zodpovedajú v nemeckom jazyku ekvivalentné podradené 
pojmy. V preklade do nemeckého jazyka navrhujeme použi  konkretizujúce termíny, 
ke že sa v danej právnej veci rozhodovalo o zverení die a a do opatery, o výške 
výživného a úprave styku s die a om. 

Termín medzinárodný (cudzí) prvok, ozna ujúci osobu, vec alebo právnu 
skuto nos , ktorá je alebo nastala v zahrani í, odporú ame nahradi  konkretizujúcim 
výrazom na základe situácie. V danom prípade predstavuje medzinárodný prvok 
ú astník konania – žalovaný, ktorý je štátnym príslušníkom Srbska a žije v Rakúsku. 
V nem ine by doslovný preklad internationales (fremdes) Element nebol jasný. 
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V danom prípade odporú ame poukáza  konkrétne na zahrani ného ú astníka 
konania: 

„Nako ko v súdenom prípade vyplývajúcom z rodinných vz ahov vystupuje 
medzinárodný prvok, ke  žalovaný je cudzím štátnym príslušníkom žijúcim 
v cudzom štáte, bolo potrebné ustáli , i tu má právomoc slovenský súd na prejednanie 
a rozhodnutie v predmetnej právnej veci.“ 

Da in dem auf Familienverhältnissen basierenden Prozess ein ausländischer 
Beteiligter präsent ist, weil der Beklagte ein fremder Staatsbürger ist, der in einem 
fremden Staat lebt, war zu fixieren, ob für die Verhandlung und Entscheidung der 
betreffenden Rechtssache ein slowakisches Gericht zuständig ist. 

De Groot (1999, s. 27) ponúka pri chýbaní akceptovate ného ekvivalentu 
v právnom poriadku cie ového jazyka tri náhradné riešenia: 

a) nepreloženie daného pojmu a použitie pôvodného alebo transkribovaného 
pojmu z východiskového jazyka. Eventuálne sa môže daný pojem vysvetli  
v zátvorke alebo v poznámke pod iarou prostredníctvom „doslovného 
prekladu“ alebo použitím poznámky; 

b) opis daného pojmu z východiskového jazyka v cie ovom jazyku; 
c) použitie neologizmu, to znamená, že v cie ovom jazyku sa použije pojem, ktorý 

nepatrí k terminológii právneho poriadku cie ového jazyka, eventuálne sa 
použitie neologizmu kombinuje s vysvetlením v poznámke pod iarou. 

Z uvedených dvoch názorov Stolzeovej a de Groota vyplývajú dva rôzne 
postoje k riešeniu „nepreložite ných“ pojmov. Stolzeová odporú a princíp spolo ného 
minima a de Groot prevzatie i transkripciu pojmu z východiskového jazyka, aj ke  
uvádza, že neprechováva nijaké sympatie k rozhodnutiu nepreklada  výraz, pre ktorý 
sa v cie ovom jazyku nenachádza vhodný ekvivalent, uprednost uje tento postup pred 
doslovným prekladom (kalkom) i prekladom slovo za slovom.86  

Opis daného pojmu je pohodlná  a naj astejšia metóda na kompenzáciu 
terminologickej inkongruencie. Opis v cie ovom jazyku sa blíži vlastne definícii 
pojmu vo východiskovom jazyku a vytvára tak ekvivalent pozostávajúci z viacerých 
slov. Uvedený prekladate ský postup patrí k všeobecne uznávaným postupom 
a priklá ajú sa k nemu aj odborníci, ktorí sa zaoberajú prekladom právnych textov. 
Stolzeová (1999, s. 51) ho pomenúva explikatívny preklad (explikative Übersetzung), 
Pommerová (2006, s. 73) ho ozna uje lexikálna expanzia (lexikalische Expansion) 
a u Schreibera (1995, s. 152) sa stretávame s postupom, ktorý definuje ako 
verbalizáciu rovnakých obsahových príznakov a pomenúva semantische Entlehnung. 

                                            
86 Odporú ame rozlišova  medzi doslovným prekladom (wörtliche Übersetzung) vo význame kalku a 
prekladom „slovo za slovom“ (Wort-für-Wort-Übersetzung) v zmysle Schreiberovho (1999, s. 152) 
výkladu tohto prekladate ského postupu, pod ktorým rozumie zachovanie po tu slov, slovných druhov 
a postavenia slov vo vete. 
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Pommerová a Stolzeová sa zhodujú pri tomto postupe v názore, že týmto 
prekladate ským postupom sa dosahuje zárove  transparentnos  netransparentného 
doslovného prekladu a transparentnos  cudzej kultúry a situácie.  

Neologizmus chápe de Groot (1999, s. 31) v širokom zmysle slova a pri 
preklade právnych textov ho definuje ako každé slovo, ktoré nepatrí do právneho 
jazyka cie ového právneho systému. Neologizmus sa musí pod a neho (1999, s. 46) 
použi  tak, aby bol do istej miery jasný obsah východiskového pojmu, ale bez toho, 
aby sa použil termín, ktorý sa už používa v cie ovom jazyku. Martinová (2008, s. 17) 
chápe pod neologizmom tvorenie nových slov a zastáva názor, že prekladate  má 
siahnu  po tomto postupe len vo výnimo ných prípadoch. Za neologizmus môžeme 
vlastne ozna i  aj doslovný preklad a prevzatie slova z východiskového jazyka.  

Preberanie slov z východiskového jazyka i doslovný preklad sa v právnom 
jazyku využíva pomerne asto. Na tento prekladate ský postup sa pri preklade 
právnych textov nazerá kriticky, nako ko môže vies  v cie ovom jazyku 
k nesprávnym asociáciám. Problém môže vzniknú , ak v cie ovom jazyku predsa len 
existuje použitý výraz, pri om sa používa s iným významom, prípadne v inej oblasti.  

Príkladom je termín blokové konanie. Uvedený termín sa dá jednoduchým 
spôsobom doslovne preloži  do nem iny, nako ko slová blok, blokový a konanie ako 
samostatné lexikálne jednotky v nem ine existujú. Pri dodržaní slovotvorných 
postupov dostaneme v nem ine kompozitum Blockverfahren. Pri takomto spôsobe 
tvorenia termínov je vhodné overi  si jeho fungovanie v cie ovom jazyku. V nem ine 
termín Blockverfahren existuje. Rešeršovaním na internetových stránkach sa 
dozvedáme, že vo význame, ktorý potrebujeme, sa tento termín dostal do nem iny 
prekladom z eštiny.87 V konkrétnom kontexte môžeme do ur itej miery termín 
Blockverfahren akceptova , pretože text obsahuje nevyhnutné vysvetlenie jeho 
významu v eštine. Daný termín však pod a nášho názoru neobstojí ako adekvátny 
ekvivalent v právnom jazyku. Dôvodom je používanie termínu Blockverfahren 
v ú tovníctve, kde ozna uje spôsob ú tovania nákladov. Z toho vyplýva, že je 
potrebné h ada  vhodnejší ekvivalent. Termín blokové konanie používa zákon 
. 372/1990 Zb. o priestupkoch a vysvet ujú ho aj právnické slovníky. eský 

Právnický slovník (2009, s. 49) a slovenský Slovník slovenského práva (2000, s. 72) 
zhodne uvádzajú, že blokové konanie znamená skrátenú formu konania 
o priestupkoch. Prostredníctvom nemeckého zákona o priestupkoch 
(Ordnungswidrigkeitengesetz) sa dostávame k h adanému ekvivalentu termínu 
blokové konanie, ktorým je Bußgeldverfahren, pri om je význam oboch termínov daný 
potvrdením (blok, Bußgeldschein) o uložení pokuty.  

                                            
87 Porov. napríklad internetovú stránku Ministerstva zahrani ných vecí Rakúska http://www.bmeia.gv. 
at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-z-laender/tschechische-republik-de.html? dv_ 
staat=178&cHash=f4418bb955. 
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Substitu né riešenie pri chýbaní ekvivalentu v cie ovom jazyku obsahuje  aj 
kombináciu uvedených prekladate ských postupov. Je potrebná hlavne vtedy, ak je 
zvolený postup nedostato ne transparentný alebo by mohol vies  k nesprávnemu 
pochopeniu cie ového textu. Z tohto dôvodu je vhodná kombinácia prekladate ských 
postupov predovšetkým pri preberaní slov z východiskového jazyka a pri doslovnom 
preklade, kde sa odporú a vysvetlenie alebo opis. 

V súvislosti s prekladate skými postupmi pokladáme za potrebné poukáza  na 
postupy, ktoré pri preklade právnych textov justi ných orgánov neodporú ame. Ide 
o adaptáciu, Pommerovou (2006, s. 77) ozna ovanú ako kultúrny ekvivalent. 
Adaptácia je všeobecne pokladaná za postup, ktorý už nepatrí k prekladu, ke že ide 
o adaptáciu východiskového textu, o znamená zmenu informa ného obsahu. 
Schreiber (1999, s. 153) definuje adaptáciu podobne. Aj jeho definícia a príklady 
vylu ujú použitie adaptácie pri preklade právnych textov justi ných orgánov. 
Schreiber zara uje adaptáciu spolu s korektúrami k postupom prekladu prostredia. 
Korektúry sú v predmetných prekladoch rovnako vo všeobecnosti neprípustné.88 

Uvedené prekladate ské postupy a dominanciu dokumentárneho typu prekladu 
pri preklade právnych textov justi ných orgánov možno chápa  zárove  aj ako postoj 
k otázkam, i uprednostni  doslovný, alebo vo ný, exotizujúci, alebo naturalizujúci 
preklad, preklad textu alebo prostredia. Pre úplnos  sa vyžaduje dopl ujúci názor 
k otázke, o z východiskového textu zachova  a o zmeni . Pri h adaní odpovede 
v procese prekladu predmetných právnych textov ur ujú postup intertextové faktory 
a štýlotvorný princíp opakovania pri tvorbe právnych textov. Postup zachovania, ba 
dokonca niekedy prepisu pôvodných textov odôvod uje konkrétna komunika ná 
situácia ústiaca do textu, do ktorého sú prevzaté texty z predchádzajúcich komunikácií 
v oboch jazykoch. Najvhodnejším spôsobom je aj pri preklade vychádza  
z predchádzajúcich textov a pri preklade, kde sa požaduje spätný preklad textu, použi  
pôvodný východiskový text. Tento postup sa najvýraznejšie uplat uje pri preklade 
odôvodnenia rozsudku, ktoré je akoby skrátenou formou a súhrnom celého konania, 
preto obsahuje všetky relevantné asti z písomností vyhotovených a preložených 
v rámci konania a v rámci komunikácie medzi justi nými orgánmi Slovenska 
a nemecky hovoriacich krajín.  

S týmto súvisí aj otázka o tom, i vytvára  u príjemcu prekladu dojem, že íta 
originál, alebo necha  pôsobi  východiskový text. Táto otázka je pri prekladoch 
právnych textoch justi ných orgánov bezpredmetná. Poukazujeme na osobitos  
právnych textov justi ných orgánov, pri ktorých je príjemcovi textu zrejmé, že ide 
o preklad (preklad je zviazaný s originálom), avšak nie vždy sa „kopíruje“ 
východiskový text. Pri prepísaných formulároch používaných v rámci Európskej únie 

                                            
88 Porov. as  4.4.5 Chyby vo východiskovom texte.  
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sú k dispozícii varianty v jazyku príslušnej krajiny, ktoré sú vlastne vždy originálom 
a ktoré použije aj prekladate . Ide napríklad o preklad dožiadania (formuláru A), 
dostupný v nem ine alebo sloven ine. Pod a potreby sa použije príslušný formulár 
a prekladá sa len text dopísaný do tla iva.  

Pri preklade právnych textov justi ných orgánov je potrebné zdôrazni , že 
uvedené postupy sa neuplat ujú univerzálne. Znamená to, že konkrétna situácia a ú el 
prekladu rozhodujú o uplatnení istého postupu. Vychádzajúc z teórie skoposu,  
vnímajúcou východiskový text ako „ponuku informácií“, sa tieto informácie 
sprostredkúvajú v cie ovom texte na základe konkrétnej komunika nej situácie 
a s využitím ponuky informácií, ktoré sú touto komunika nou situáciou ovplyv ované 
a determinované. 
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8 PREKLAD PRÁVNYCH TEXTOV. KONVENCIE A NORMY 
 

8.1 ÚVOD 

 Poh ad na právne texty v interlingválnej a interkultúrnej komunikácii medzi 
justi nými orgánmi Slovenskej republiky a nemecky hovoriacich krajín, zoh ad ujúc 
aspekty translatologických teórií a názory translatológov –  od miesta, úlohy a funkcie 
východiskového textu, autora východiskového textu cez prekladate a po cie ový text 
a príjemcu cie ového textu –, osvet uje špecifiká uvedených právnych textov v ich 
komplexnosti. Vyplývajú z nich osobitosti prekladu týchto textov a problémy, 
s ktorými sa prekladate  musí v praxi vyrovna .  

 Na rtnuté problémy si vyžadujú priblíženie z právnych, lingvistických 
a translatologicko-pragmatických aspektov, pri om jednotlivé faktory ovplyv ujú 
proces prekladu vo vzájomnej sú innosti. Rezumujúc zopakujeme najdôležitejšie 
z uvedených aspektov, ktoré vymedzujú právnym textom osobitné postavenie medzi 
odbornými textami a ovplyv ujú konanie prekladate a.  

 Z právneho h adiska je to existencia odlišných právnych systémov a ich väzba 
na príslušný štát, konkrétne rozdiely v subsystémoch kontinentálneho právneho 
systému (na jednej strane medzi nemecky hovoriacimi krajinami navzájom a na druhej 
strane medzi nemecky hovoriacimi krajinami a Slovenskom), existencia európskeho 
nadštátneho práva, novelizácie zákonov a zmeny v právnych úpravách. 

 Problémy pri preklade právnych textov z lingvistického h adiska spo ívajú 
v odlišných jazykových systémoch jazykového páru sloven ina – nem ina 
a vlastnostiach, ako aj zvláštnostiach nemeckého a slovenského právneho jazyka vo 
všetkých jazykových rovinách. 

 Translatologicko-pragmatické problémy sú späté s faktormi interlingválnej 
a interkultúrnej komunikácie vrátane pracovných pomôcok a nástrojov prekladate a. 

 Uvedené aspekty vo svojom vzájomnom pôsobení a ovplyv ovaní vytvárajú 
konkrétnu komunika nú situáciu a predstavujú základ nazna ených problémov, ale sú 
aj signálom na ich riešenie. 

 Vychádzajúc z vlastnej prekladate skej praxe, analýzy, komparácie 
a interpretácie právnych textov prekladaných pre slovenské justi né orgány zo 
sloven iny do nem iny a opa ne, poukazujeme na vybrané problémy pri ich preklade 
a na návrhy možností ich riešenia.  

 V procese prekladu právnych textov sa vo vzájomnom vz ahu medzi teóriou 
a praxou dostávajú do popredia konvencie. Prekladatelia si našli vlastné spôsoby 
prekonávania prekážok, ktoré nie vždy korešpondujú s teóriou prekladu i s názormi 
translatológov, ktorí sa venujú prekladu právnych textov. Dôsledkom toho je 
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nejednotnos  v prekladate ských postupoch, v prístupe k riešeniu prekladate ských 
problémov, rozdiely medzi vyhotovenými prekladmi, eventuálne rozdiely v kvalite 
prekladov právnych textov a postupná konvencionalizácia predmetných jazykových 
prostriedkov.89 O týchto skuto nostiach sa však dozvedáme vä šinou len nepriamo 
vplyvom prekladov na právny jazyk, následne používaním jazykových prostriedkov 
„importovaných“ prekladom a ich konvencionalizáciou.  

 Na rtnuté úvahy o vybraných otázkach prekladu právnych textov vychádzajú 
z nazna ených konvencií v preklade v právnom diskurze. Základom týchto úvah sú 
teoretické a pragmatické aspekty a ich cie om je nazna i  jednotné smerovanie od 
konvencií k normám. 

 

8.2 PRÁVNE ZÁKLADY MEDZINÁRODNEJ PRÁVNEJ 
KOMUNIKÁCIE  

Slovenská republika je v medzinárodnej právnej komunikácii viazaná platnými 
mnohostrannými medzinárodnými zmluvami, ktoré sa dotýkajú innosti odboru 
medzinárodného práva súkromného a procesného (dohovory OSN, dohovory Rady 
Európy, dohovory Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného, iné 
dohovory), a dvojstrannými zmluvami v oblasti medzinárodného práva súkromného 
a procesného. Preh ad o nich ponúka aj internetová stránka Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky.90 

Slovenská republika sa okrem toho od vstupu do Európskej únie riadi v oblasti 
medzinárodnej spolupráce a pomoci medzinárodnými zmluvami, právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie. Oporu v legislatíve má aj 
spôsob a forma komunikácie medzi justi nými orgánmi lenských štátov. V súvislosti 
s prekladom právnych textov v rámci predmetnej komunikácie stoja za zmienku 
niektoré z predpisov, na ktoré sa súdy a prokuratúra naj astejšie odvolávajú. 

 Na jednej strane je to zákon . 97/1963, Zb. o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom v znení zákona . 158/1969 Zb., zákona . 234/92 Zb., 
zákona . 264/1992 Zb., zákona . 48/1996 Z. z. a zákona . 589/2003 Z. z.  

 

                                            
89 Ak nazeráme na preklad právnych textov z aspektu komunika nej situácie, môžeme na vz ah medzi 
konvenciami a normami aplikova  názor J. Dolníka (2010, s. 23): „Komunika ný prístup rozšíril 
perspektívu nazerania na normu. V pozornosti nie sú už len systémové (jazykové, útvarové) normy, 
ale normy komunika né (Jedli ka, 1981). Kým systémové normy zah ajú jazykové prostriedky 
a pravidlá, komunika né normy sa vytvárajú konvencionalizáciou (aj mimojazykových) prostriedkov 
v istých komunika ných podmienkach).“ 
90 http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=l722&htm=l7/l701.htm, http://www.justice.gov.sk/wfn. 
aspx?pg=l722&htm=l7/l700.htm. 
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 „Ú elom tohto zákona je ustanovi , ktorým právnym poriadkom sa spravujú 
ob ianskoprávne, obchodné, rodinné, pracovné a iné podobné vz ahy 
s medzinárodným prvkom, upravi  právne postavenie cudzincov, ako aj ustanovi  
postup slovenských justi ných orgánov pri úprave týchto vz ahov a rozhodovanie 
o nich, a tým napomáha  medzinárodnej spolupráci.“91 

 Na druhej strane sú to viaceré dohovory a nariadenia Rady ES, ktoré sú záväzné 
pre formu spolupráce a styku – komunikácie medzi justi nými orgánmi lenských 
štátov Únie. Pre našu nazna enú líniu sú dôležité najmä nasledovné: 

− nariadenie Rady (ES) . 1348/2000 z 29. mája 2000 o doru ovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v ob ianskych a obchodných veciach v lenských 
štátoch, 
− nariadenie Rady (ES) . 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
lenských štátov pri vykonávaní dôkazov v ob ianskych a obchodných veciach. 

 V nariadení Rady (ES) . 1206/2001 sa okrem iného upravuje zaslanie 
dožiadania. Nariadením je stanovený nielen jazyk, ktorý sa použije, ale aj forma 
a obsah dožiadania. „Dožiadanie sa vypracuje na tla ive A alebo v odôvodnených 
prípadoch na tla ive I v prílohe.“ O používaní jazyka sa píše v lánku 5:  

„Dožiadanie a písomnosti zasielané pod a tohto nariadenia sa vyhotovia v úradnom 
jazyku dožiadaného lenského štátu alebo, ak v danom lenskom štáte je viac 
úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, kde 
sa má vykona  žiadaný dôkaz, alebo v inom jazyku, ktorý tento štát ozna í za 
prijate ný. Každý lenský štát ozna í iný úradný jazyk alebo jazyky inštitúcií 
Európskeho spolo enstva ako svoj vlastný, ktorý je alebo ktoré sú pre  prijate né na 
ú ely vyplnenia tla iva.“ 

 Obdobné ustanovenie obsahuje aj nariadenie Rady (ES) . 1348/2000, ktoré 
upravuje zasielanie súdnych i mimosúdnych písomností, a teda aj používanie jazyka:  

„1. Prijímajúci orgán informuje adresáta, že môže odmietnu  prevzia  doru ovanú 
písomnos , ak nie je v jednom z týchto jazykov: 
- úradnom jazyku prijímacieho lenského štátu alebo ak je v danom lenskom štáte 
viac úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, 
kde sa má doru i , alebo 
- v jazyku odosielajúceho lenského štátu, ktorému adresát rozumie.“ ( l. 8). 

 V prílohách oboch nariadení sú uvedené tla ivá, ktoré je pre konkrétny prípad 
potrebné použi . Majú svoj význam aj pre prekladate skú prax. Napr. tla ivo A súdy 
na Slovensku bežne používajú a aj pri vyhotovení overeného prekladu vyžiadaného 
súdom je potrebné použi  uvedené tla ivo. Konkrétne pri preklade do nemeckého 

                                            
91 „Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokia  neustanovuje nie o iné medzinárodná zmluva, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákon vydaný na vykonanie medzinárodnej zmluvy.“ 
(Zákon . 97/1963 v znení neskorších predpisov). 
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jazyka je potrebné použi  vzor tla iva v nemeckom jazyku alebo vpísa  preklad 
priamo do nemeckej verzie tla iva A, ktorá je dostupná na internetových stránkach.92 

 Pre spoluprácu v trestných veciach predstavuje právny rámec Európsky 
dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach podpísaný 20. apríla 1959 
v Štrasburgu, Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci 
v trestných veciach z 20. 4. 1959, zo 17. marca 1978 a smernica európskeho 
parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmo enie a preklad 
v trestnom konaní. 

 

8.3 PRÁVNY ZÁKLAD PREKLADU PRÁVNYCH TEXTOV 
JUSTI NÝCH ORGÁNOV 

 Preklad právnych textov pre justi né orgány Slovenskej republiky vykonáva 
prekladate  pod a zákona 382 z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmo níkoch 
a prekladate och a o zmene a doplnení niektorých zákonov,93 ktorý nadobudol 
ú innos  1. septembra 2004, a v zmysle vyhlášky 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon . 382/2004 Z. z o znalcoch, tlmo níkoch a prekladate och a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Uvedený zákon v zmysle § 1 upravuje podmienky výkonu znaleckej innosti, 
tlmo níckej innosti a prekladate skej innosti, práva a povinnosti znalcov, 
tlmo níkov a prekladate ov, ako aj podmienky znaleckých ústavov a pôsobnos  
Ministerstva spravodlivosti pri výkone ich innosti.  

 Z uvedeného vyplýva, že innos  prekladate ov a tlmo níkov v zmysle tohto 
zákona je jasne oddelená.94 Osoba, ktorá chce vykonáva  aj prekladate skú, aj 
tlmo nícku innos , musí by  zapísaná v zozname prekladate ov a v zozname 
tlmo níkov, ktoré vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to na 
základe splnenia podmienok stanovených daným zákonom. 

Z poh adu praxe prekladate skej a tlmo níckej innosti pre justi né orgány je 
zápis do zoznamu prekladate ov a zoznamu tlmo níkov na jednej strane 
predpokladom na výkon tejto innosti, na druhej strane zárove  súhlasom s vykonaním 

                                            
92 Napríklad na stránke: 
http://www.justiz.nrw.de/Bibliothek/ir_online_db/ir_htm/mustervordrucke_in_ zivilsachen-3.htm. 
93 Uvedeným zákonom sa upravuje prekladate ská a tlmo nícka innos  nielen pre justi né orgány, ale 
aj pre alšie inštitúcie a fyzické a právnické osoby. 
94 Predchádzajúci zákon . 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmo níkoch v znení neskorších predpisov, ktorý 
sa zákonom 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmo níkoch a prekladate och a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zrušil, používa iba termíny tlmo ník, tlmo nícky úkon, tlmo nícka doložka a pod. Pod 
tlmo níckym úkonom sa rozumelo tak tlmo enie, ako aj preklad a tlmo ník evidovaný na krajskom 
súde v zmysle tohto zákona bol teda povinný vykonáva  aj prekladate skú, aj tlmo nícku innos . 
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každého prekladate ského alebo tlmo níckeho úkonu. Znalec, tlmo ník alebo 
prekladate  zapísaný v zozname nesmie totiž pod a § 12 ods. 1 zákona . 382/2004 
Z. z. o znalcoch, tlmo níkoch a prekladate och a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov bezdôvodne odmietnu  vykona  úkon. Dôvody, pre ktoré je oprávnený 
odmietnu  vykonanie úkonu, sú taxatívne uvedené v bode 2, pís. a) až f). 

Prax „objednávania“ prekladu zo strany justi ných orgánov sa úplne odlišuje od 
obvyklých objednávok. Prekladate  sa v prípade požiadavky prekladu zo strany 
justi ného orgánu nerozhoduje o prijatí i odmietnutí „objednávky“ ani sa nevyjadruje 
k podmienkam vyhotovenia prekladu. Len vo výnimo ných prípadoch je vopred 
oslovený príslušným pracovníkom justi ného orgánu, ktorý zis uje, i má prekladate  
asový priestor na vyhotovenie prekladu, prípadne v akej lehote môže preklad 

vyhotovi . Slovo objednávka uvádzame zámerne v úvodzovkách, lebo v skuto nosti je 
prekladate ovi bez akejko vek predchádzajúcej komunikácie doru ený doporu enou 
úradnou zásielkou, ur enou do vlastných rúk, text spolu s uznesením alebo opatrením 
o pribratí prekladate a do konania, ktorým mu príslušný justi ný orgán ukladá 
povinnos  preloži  priložený text, resp. v prípade potreby alších prekladate ských 
úkonov v rámci tohto konania uznesenie alebo opatrenie, že ustanovený prekladate  je 
povinný vykona  alší prekladate ský úkon. Vo výrokovej asti uznesenia je uvedené 
meno a personálie ustanoveného prekladate a a explicitne formulovaná povinnos  
prekladate a vykona  prekladate ský úkon. V tejto asti uznesenia je uvedený aj 
predmet a podmienky prekladate ského úkonu. Ako príklad citujeme túto as  
konkrétneho uznesenia: 

„Ustanovený prekladate  XY, nar...., bytom..., je povinný vykona  prekladate ský 
úkon – preloži  „Rozsudok Okresného súdu Zvolen, . k.... zo d a... zo slovenského 
jazyka do nemeckého jazyka a písomný preklad tejto písomnosti zasla  tunajšiemu 
súdu do 14 dní od jeho doru enia v dvoch vyhotoveniach, spolu s vyú tovaním 
tlmo ného. Stanovená lehota je záväzná, len zo závažných dôvodov môže prekladate  
požiada  o jej pred ženie. Ak prekladate  nemôže vyžiadaný prekladate ský úkon 
vykona , je povinný to oznámi  s príslušným odôvodnením bez meškania súdu. 
Nedodržanie lehoty môže ma  za následok zníženie odmeny alebo opatrenie pod a 
§ 53 ods. 1 O. s. p., ktorým je uloženie poriadkovej pokuty až do výšky 829,- eur.“ 

V opatrení je vo výroku uvedené meno a personálie prekladate a, ktorý je pribratý do 
konania, a konkrétne podmienky prekladate ského úkonu sú uvedené v odôvodnení. 
Na porovnanie citujeme výrokovú as  opatrenia: 

„Pod a § 28 odsek 3 Trestného poriadku priberám do konania vedeného na Okresnej 
prokuratúre vo Zvolene pod spis. zn.... ako prekladate a z jazyka slovenského do 
jazyka nemeckého XY, zapísanú v zozname prekladate ov na Ministerstve 
spravodlivosti SR pod ev. ...., trvalým bydliskom...“ 

V odôvodnení opatrenia sa okrem iného uvádzajú podmienky vyhotovenia 
a odovzdania prekladu: 
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„Prekladate ovi ur ujem lehotu na vykonanie prekladu písomností z jazyka 
slovenského do jazyka nemeckého do... 

Prekladate ský úkon v rozsahu troch strán formátu A4, pou enie tvoriace žiadosti 
o právnu pomoc pod íslom 1 a 2 nie je potrebné preklada . 

Preklad žiadosti o právnu pomoc prekladate  predloží aj v elektronickej podobe.“ 

 Z poh adu praxe prekladu právnych textov pre justi né orgány sú alej 
osobitne dôležité ustanovenia § 18 vyhlášky . 490/2004 Z. z. (§ 18 Podrobnosti 
o osnove, vzor titulnej strany a obsahu znaleckého posudku a iných znaleckých 
úkonov, tlmo níckych úkonov alebo prekladate ských úkonov), ktoré upravujú 
používanie odtla ku úradnej pe iatky a finálnu formu a úpravu prekladu: 

„(8) Na prvej strane písomného prekladu prekladate  uvedie, z ktorého jazyka a do 
ktorého jazyka preklad vykonal; k poslednej strane pripojí prekladate skú doložku. 

(9) S prekladom sa musí zoši  aj listina, ktorej preklad sa vykonal, alebo jej kópia.“ 

 V prekladate skej doložke sa potvrdzuje zhoda prekladu s východiskovým 
textom, o v neposlednom rade vplýva na proces prekladu, prekladate ské postupy 
a rozhodovanie prekladate a pri výbere jazykových prostriedkov.  

 

 

8.4 OD KONVENCIÍ K NORMÁM V PREKLADE PRÁVNYCH 
TEXTOV 

 

4.4.1 Preklad právnej terminológie 

 Otázkam prekladu právnej terminológie sme vymedzili priestor v teoretickej 
asti, kde sledujeme tento aspekt z poh adu interkulturality a translatológie v línii 

právo – ekvivalencia – pojmová inkongruencia – riešenie nedostato nej ekvivalencie. 

 V uvedených súvislostiach sme zárove  poukázali na potrebné kompetencie 
prekladate a a nazna ili spôsoby prekonávania prekážok na ceste k cie ovému textu.95 

 V tejto asti pokladáme za potrebné priblíži  problematiku prekladu právnej 
terminológie z aspektov, ktoré sú zvláš  výrazné na pozadí prekladate skej praxe. 
V úvahách o preklade právnej terminológie poukazujeme zárove  na alšie prekážky, 
ktoré musí prekladate  právnych textov prekonáva .  

 

 

                                            
95 Porov. as  3.1 Teória prekladu právnych textov. 
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KONVENCIE 

Za konvencionalizovaný postup pri preklade právnych termínov možno poklada  
kalkovanie, po ktorom prekladatelia siahajú asto a nezriedka neopodstatnene. 
Do slovenskej právnej terminológie sa tak dostávajú termíny, ktoré sa „šíria“, 
používajú a konvencionalizujú, pri om dochádza asto k terminologickej 
nejednotnosti alebo zavedeniu „nového“ termínu. Nepoznajúc správny ekvivalent 
v cie ovom jazyku, prekladate  použije kalk. 

 

PRÍKLADY 

Terminologická nejednotnos  spôsobená prekladmi z cudzích jazykov: aproximácia, 
harmonizácia, transpozícia, implementácia, adaptácia, preberanie. 

 

„Nové“ termíny, ktoré sa vyskytujú aj v prekladových slovníkoch96: súkromný 
ú astník, soukromý ú astník – kalkovaním utvorený ekvivalent k termínu der 
Privatbeteiligte namiesto existujúceho správneho termínu poškodený. 

 

Neakceptovanie termínov v cie ovom jazyku, ktoré sa používajú v závislosti od textu: 
slovenský termín odôvodnenie, používaný v rozhodnutiach súdov, je asto prekladaný 
kalkovaním, a tak je v cie ovom nemeckom jazyku použitý ekvivalent Begründung 
namiesto termínov Gründe (používaný v nemeckých rozsudkoch v trestných veciach) 
alebo Entscheidungsgründe (používaný v nemeckých rozsudkoch v civilných 
konaniach a v rakúskych rozsudkoch v trestných a civilných veciach). 

 

4.4.1.1 Úvahy o preklade právnej terminológie 

Prekladate  právnych textov musí pri preklade právnej terminológie zoh adni  
viaceré faktory. Pri h adaní ekvivalentov v cie ovom jazyku sa musí vyrovna  nielen 
s uvedenými problémami nedostato nej ekvivalencie a väzbou termínov na právne 
systémy, ale aj s existenciu synonymie, homonymie a polysémie. Musí sa potom 
napríklad rozhodova , i uprednostní kompozitum, alebo slovné spojenie, prípadne 
ktorý zo synonymných termínov použije (napr. Grundstück – unbewegliche Sache – 
Liegenschaft), i ich bude v texte strieda , alebo používa  len jeden termín. Pri 
termínoch vzniknutých terminologizáciou slov z bežného jazyka musí prekladate  
rozlíši  ich význam a správne ich použi  (napr. Besitz a Eigentum). Zvýšené nároky na 
kompetencie prekladate a právnych textov predstavuje aj terminológia z iných 
                                            
96 Porov.: Horálková, M. (2010), Horálková, M. (2011), Kren eyová, A. – Kren ey, I. (rok vydania nie 
je uvedený).   
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vedných odborov, ktorá je v právnych textoch astá. Nezriedka musí prekladate  rieši  
aj používanie cudzích slov, ktoré sa dostávajú do právnych textov predovšetkým 
prostredníctvom textov z iných vedných odborov (napr. lekárske správy, znalecké 
posudky, dodacie listy a pod.). Pri h adaní ekvivalentov na lexikálnej rovine 
odporú ame zoh ad ova  zárove  kultúru cie ového jazyka v slovotvorbe a názory 
translatológov o preberaní cudzích slov do cie ového jazyka, ale zárove  zachováva  
cie  prekladu.  

Pri preklade právnej terminológie je potrebné alej bra  do úvahy špecifikum 
právneho jazyka – v nem ine ozna ované ako Kontextabhängigkeit, o znamená, že na 
pomenovanie rovnakého javu sa používajú odlišné termíny v závislosti od textu alebo 
oblasti použitia. Pri jazykovom páre sloven ina – nem ina sa rozširuje fenomén 
závislosti od (kon)textu na (kon)texty jednotlivých nemecky hovoriacich krajín. Ako 
príklad môžu slúži  už uvedené termíny Gründe a Entscheidungsgründe. 

 Nezanedbate ným aspektom v súvislosti s prekladom právnej terminológie 
a praktickou innos ou prekladate a sú aj pracovné pomôcky – slovníky, lexikóny i 
internet. Moderné formy komunikácie a prístup k informáciám, ktoré umož uje 
v sú asnej modernej dobe napr. internet a ktoré sú pre prekladate a neodmyslite nými, 
môžu spôsobova  aj problémy. Nielen na prekladate skom trhu, ale aj na webových 
stránkach rôznych inštitúcií sa stretávame s textami, ktoré sú asto nekvalitnými 
prekladmi z cudzieho jazyka do sloven iny, o sa prejavuje napr. v nejednotne 
používanej terminológii alebo doslovnými prekladmi. Ak po nich siahne prekladate  
a použije ich pri svojej práci ako paralelné texty, vychádzajúc z predpokladu, že na 
stránkach ministerstiev sú texty, ktoré môžu slúži  ako vzory, prípadne že môžu ako 
vzory slúži  dokumenty vydávané slovenskými orgánmi, môžu by  prí inou alšieho 
nekvalitného prekladu alebo vzniku „nového termínu“. Podobne je to aj so slovníkmi. 
Okrem prívlastku pomocník si niekedy aj slovník zaslúži prívlastok falošný priate . Aj 
v slovníkoch totiž nachádzame doslovné preklady alebo termíny vyžadujúce kontext, 
ktorý sa však neuvádza. Ako príklad môžeme uvies  h adanie ekvivalentu 
k slovenskému termínu vecné bremeno k pozemku, resp. vecné bremeno zriadené na 
pozemku. Na základe porovnania termínov v prekladovom slovníku Horálkovej (2003) 
a Kren eyovej – Kren eya (rok vydania nie je uvedený) môžeme uvies  nejednotnos  
ekvivalentov k termínu vecné bremeno. K termínu Sachlast uvádza Horálková (2003, 
s. 262) ekvivalent v cné b emeno, k termínu Grundlasten pozemová b emena, 
b emena váznoucí na pozemku. Pri preklade termínu vecné bremeno odporú ame 
postupova  v zmysle Stolzeovej princípu spolo ného minima, ktorý sme rozšírili 
o použitie podradeného, prípadne konkretizujúceho pojmu. Pri vecnom bremene je 
potrebné skuto ne rozlišova , na o sa zriadenie bremena vz ahuje, a na základe toho 
h ada  príslušný ekvivalent v nem ine. Kren eyová – Kren ey výraz Sachlast 
neuvádzajú vôbec a pod heslom bremeno ponúkajú viacero konkretizujúcich termínov. 
Uvádzajú heslo bremeno na pozemku, ku ktorému uvádzajú ekvivalent utvorený 
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opisom: Belastung eines Grundstücks, a k termínu bremeno vecné na pozemku 
používajú ekvivalent Grunddienstbarkeit, Grundlast. Napriek tomu, že adekvátnym 
ekvivalentom h adaného pojmu je termín Grunddienstbarkeit, môžeme akceptova  aj 
uvedený explikatívny preklad, zodpovedajúci definícii nemeckého termínu. Potvrdzuje 
to aj vysvetlenie vo výkladovom právnickom slovníku: „Grunddienstbarkeit ist die 
Belastung eines Grundstücks (sog. dienendes Grundstück) gegenüber dem jeweiligen 
Eigentümer des anderen Grundstücks (sog. herrschendes Grundstück)...“ (Weber, 
1999, s. 588). 

Nezriedkavé sú aj prípady, ke  ten istý slovník uvádza pod rôznymi heslami 
odlišné varianty prekladu, napr. v prekladovom slovníku Horálkovej (2003) sa pod 
heslom aufheben uvádza: Die Verfahrenskosten werden gegenseitig aufgehoben – 
každá strana nesie svoje náklady a polovicu súdneho poplatku; pod heslom Kosten sa 
uvádza: Kosten gegeneinander aufheben – kompenzova  si vzájomne náklady. Už sme 
konštatovali, že najbližšia formulácia v slovenskom jazyku je Žiadny z ú astníkov 
konania nemá nárok na náhradu trov konania.97 

Problémy pri preklade právnej terminológie sú oby ajne „viacvrstvové“ (napr. 
pri právnych predpisoch je potrebné rieši  problém nedostato nej ekvivalencie, 
problém rozdielov medzi nemecky hovoriacimi krajinami, problém prekladu propria 
a zárove  skratky, problém synonymie i slovotvorby v cie ovom jazyku).  

 

NORMA 

Právne termíny sú reprezentantmi lexikálnej roviny právneho jazyka, odrážajú sa 
v nich preto jej špecifiká a vz ahy v celej komplexnosti a komplikovanosti. Potom je 
potrebné aj na termín nazera  celostne a pristupova  k h adaniu ekvivalentu vedome, 
využívajúc poznatky o právnom jazyku a o metódach, ako aj postupoch prekladu. 
Kalkovanie odporú ame použi  len v odôvodnených prípadoch. 

 

4.4.2 Preklad a používanie vlastných mien 

 Na právnych, lingvistických a translatologicko-pragmatických aspektoch 
spo ívajú aj naše poznámky a úvahy k prekladu a používaniu vlastných mien 
v právnych textoch justi ných orgánov. Zámerne píšeme o preklade a používaní 
vlastných mien, pretože pri tvorbe cie ového textu si prekladate  musí na jednej strane 
zvoli  spôsob použitia vlastného mena a na druhej strane zvoli  preklad alebo prepis 
vlastného mena. Pri dosiahnutí cie a komunikácie, t. j. realizácii odbornej 
komunikácie sprostredkovanej prekladate om, má výber a použitie jazykových 

                                            
97 Porov. as  3.1.4.3 Stratégia prekladu právnych textov. 



95 
 

prostriedkov v cie ovom texte ve ký význam. Zara uje sa sem aj vo ba použitia 
vlastného mena v cie ovom texte, pri ktorej zohráva úlohu okrem iného objednávate  
prekladu, príjemca cie ového textu, východiskový text a konkrétna komunika ná 
situácia. 

Vlastné mená, ktoré sa v predmetných právnych textoch vyskytujú, môžeme 
zadeli  do nasledovných skupín: 
− mená osôb, 
− názvy justi ných orgánov: súdov, prokuratúry,  
− názvy ostatných inštitúcií, organizácií, spolo ností, podnikov a pod., 
− názvy právnych predpisov, 
− názvy právnických osôb, 
− geografické názvy. 

V súvislosti s použitím uvedených mien a názvov a ich prekladom  
v predmetných právnych textoch je potrebné zdôrazni  ich identifikujúcu funkciu, t. j. 
vlastnos  vlastných mien pomenúva  nie o ur ité, konkrétne a jedine né, a to vo 
väzbe na požiadavku presnosti a jednozna nosti právneho jazyka. 

 

4.4.2.1 Problémy pri používaní mien osôb 

Problémy pri používaní mien a priezvisk osôb nastávajú pri preklade právnych 
textov justi ných orgánov z nem iny do sloven iny. Možno pritom vychádza  
z nasledujúcich jazykových prostriedkov východiskového textu: 
− v nemeckom východiskovom texte sú použité nemecké mená a priezviská, resp. 

mená a priezviská cudzieho pôvodu (bez rodového rozlíšenia), 
− v nemeckom východiskovom texte sú použité slovenské mená a priezviská. 

 

KONVENCIE 

Nemecké priezviská, resp. priezviská cudzieho pôvodu (bez rodového rozlíšenia), 
prekladatelia asto používajú v cie ovom slovenskom jazyku bez prechy ovania, 
t. j. sú prenesené z východiskového textu, a teda v rozpore s normou spisovného 
slovenského jazyka. 

 

PRÍKLADY 

 ... za ú asti  
jeho zástupkyne:  Mag. Alida Harrich, 
tlmo ní ky:  Hanna Paul 
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4.4.2.1.1 Úvahy o používaní priezvisk v prekladoch právnych textov 

Vzh adom na potreby praxe je nutné zamera  pozornos  na nemecké 
priezviská, resp. priezviská cudzieho pôvodu bez formálneho rozlíšenia rodu vo 
východiskových textoch v nemeckom jazyku,  na používanie krstných mien 
a priezvisk slovenských štátnych príslušníkov vo východiskových textoch 
v nemeckom jazyku a na spôsob ich používania v cie ovom texte v sloven ine. 

Nemecké priezviská, resp. priezviská cudzieho pôvodu (bez formálneho 
rozlíšenia rodu), môžu spôsobova  problémy, nako ko je na základe východiskového 
textu asto problematické ur i , i je nosite om priezviska žena alebo muž, o je pre 
správne použitie priezviska v slovenskom jazyku dôležité. Tento problém nastáva, ak 
vo východiskovom texte nie je táto informácia zrejmá z kontextu (napr. na základe 
krstného mena, pri ženských priezviskách na základe všeobecného podstatného mena 
ako Frau, Kindesmutter, Antragstellerin, Justizangestellte, Richterin, resp. použitia 
zámena). Toto rozlíšenie je potrebné na použitie správneho sklo ovaného tvaru 
priezviska, t. j. správnej koncovky v cie ovom texte v sloven ine. Pri používaní 
priezvisk cudzieho pôvodu a tvorení prechýlených tvarov týchto priezvisk platia 
pravidlá, ktoré sa uvádzajú napr. v Pravidlách slovenského pravopisu.98 Pod a normy 
spisovného slovenského jazyka majú slovenské ženské priezviská koncovku -ová, 
resp. -á. V zmysle tohto pravidla sa pridáva koncovka -ová/-á aj k ženským 
priezviskám cudzieho pôvodu, napr. Angela Merkelová. Okrem toho je rozlíšenie rodu 
nosite a priezviska vo východiskovom texte rozhodujúce aj pre správne tvary alších 
slovných druhov v cie ovom texte v sloven ine (napr. verba, zámena). 

V súvislosti so správnym používaním ženských priezvisk cudzieho pôvodu 
v preklade vyvstáva alší problém. Použitie ženského priezviska cudzieho pôvodu 
v základom tvare s koncovkou -ová/-á môže vies  k tomu, že príjemca cie ového 
textu, t. j. pracovník justi ného orgánu bude v alšom konaní používa  meno v tomto 
tvare, o by viedlo v rámci alšej komunikácie pri následnom preklade písomností 
v danej právnej veci do nem iny rovnako k nesprávnemu použitiu priezviska, t. j. 
s koncovkou -ová/-á. 

Na mieste je zdôraznenie potreby zoh adnenia konkrétnej komunika nej 
situácie a v zmysle funkcionálnej translatológie a teórie skoposu zdôraznenie nutnosti 
postupova  pri používaní ženských priezvisk v cie ovom texte tak, aby bola splnená 
ich funkcia a ú el. Konkrétne, aby bola osoba uvedená v preklade dostato ne 
a jednozna ne identifikovaná a aby tak príjemca prekladu vedel správne používa  
priezvisko v prípade alšej komunikácie.  

Na základe konkrétnej komunika nej situácie a konkrétnej objednávky, to 
znamená, že justi ný orgán Slovenskej republiky vzh adom na komunikáciu 
                                            
98 Porov. Pravidlá slovenského pravopisu (2000, s. 128-130). 
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s príslušnou inštitúciou v nemecky hovoriacej krajine požaduje v rámci konania 
overený preklad právneho textu z nem iny, alej na základe zoh adnenia príjemcu 
cie ového textu, na základe východiskového textu, osobitne na základe zoh adnenia 
druhu, formy textu, textovej roviny a intertextuality odporú ame, vychádzajúc 
z primátu skoposu, pri opakovanom výskyte daného ženského priezviska nepoužíva  
v celom texte jednotne jeden tvar, aj ke  správny, t. j. tvar s koncovkou -ová/-á. Pri 
prvom uvedení priezviska odporú ame použi  jeho základný tvar v nominatíve bez 
koncovky -ová/-á s uvedením oslovenia pani, prípadne s použitím bližšie ur ujúceho 
apelatíva (navrhovate ka, odporky a, právna zástupky a, maloletá a pod.), ktoré 
zárove  ur uje postavenie danej osoby v konaní. Použitie cudzieho priezviska bez 
koncovky -ová/-á u ah uje forma textu. V prípade, že má východiskový text formu 
tla iva alebo je meno a priezvisko použité v úvode písomnosti v heslovito uvádzaných 
identifika ných údajoch, nepôsobí uvedenie ženského priezviska cudzieho pôvodu 
v základnom tvare bez koncovky rušivo.  

alší problém pri používaní mien osôb v preklade vyplýva zo spôsobu písania 
slovenských mien v nem ine, resp. z transliterácie cudzích mien vôbec. Slovenské 
mená sú vo východiskovom nemeckom texte používané vä šinou bez diakritických 
znamienok, v môže by  prepisované ako w a y ako i. Vä šinou a môže znamená, že 
z analyzovaných textov nevyplýva používanie mien osôb cudzieho pôvodu pod a 
nejakých pravidiel a nie je možné konkrétnejšie zovšeobecnenie. Spôsob písania závisí 
od autora východiskového textu a aj v jednom texte sa niekedy vyskytujú viaceré 
spôsoby písania toho istého mena osoby (napr. raz s diakritickým znamienkom, raz 
bez neho).  

V súvislosti s používaním priezvisk je potrebné poukáza  aj na používanie 
titulov. Sú sú as ou mena a neodporú a sa ich prispôsobova  titulom v cie ovom 
jazyku, ale ponecha  v tvare vo východiskovom texte. 

 

NORMA 

V záujme správneho používania konkrétneho ženského priezviska v rámci alšej 
komunikácie medzi justi nými orgánmi Slovenskej republiky a nemecky 
hovoriacich krajín odporú ame v prekladoch do slovenského jazyka pri prvom 
uvedení ženského priezviska použi  základný tvar bez prechýlenia a pri 
opakovanom používaní priezviska prechýlený tvar v príslušnom páde. 

V prekladoch z nem iny do sloven iny odporú ame krstné mená a priezviská 
slovenských štátnych príslušníkov používa  s diakritickými znamienkami. 
Správny tvar mena a priezviska vyplýva zo sprievodného listu, ktorým súd 
priberá prekladate a do konania a poveruje ho prekladom.  
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Na preklad právnych textov justi ných orgánov sa vz ahuje dokumentárny typ 
prekladu a princíp nekorigovania textu, a teda prenosu chýb aj do textu 
v cie ovom jazyku. Písanie krstných mien a priezvisk slovenských štátnych 
príslušníkov v nemeckom jazyku bez diakritických znamienok nepokladáme za 
chybu, ale za zaužívaný spôsob prepisu, o potvrdzuje oprávnenos  uvedeného 
odporú ania pre používanie krstných mien a priezvisk slovenských štátnych 
príslušníkov v uvedených prekladoch do cie ového slovenského jazyka.  

 

4.4.2.2 Problémy pri preklade názvov justi ných orgánov, inštitúcií 
a úradov  

O názvoch justi ných orgánov, t. j. súdov a prokuratúry a o názvoch alších 
inštitúcií, úradov a organizácií možno písa  spolo ne, nako ko pri ich používaní 
a preklade existujú ur ité paralely. V kontexte s prekladate skou praxou je potrebné 
venova  pozornos  tejto problematike, lebo úradní prekladatelia postupujú pri 
preklade a používaní uvedených názvov nejednotne. Sved ia o tom rozhodnutia 
slovenských súdov dostupné na internete, z ktorých je dostato ne zrejmé, že použitie 
predmetného názvu v sloven ine má pôvod v predchádzajúcej komunikácii – 
v predchádzajúcich prekladoch z nemeckého jazyka. Na základe tohto dokladového 
materiálu možno konštatova , že prekladatelia postupujú pri používaní predmetných 
názvov rovnako v prekladoch tak do slovenského jazyka, ako aj do nemeckého jazyka. 
Dostato né príklady o používaní názvov justi ných orgánov a alších inštitúcií 
nachádzame aj v textoch z vlastnej prekladate skej praxe.  

 

KONVENCIE 

Pri overených prekladoch právnych textov v komunikácii medzi justi nými 
orgánmi Slovenskej republiky a nemecky hovoriacich krajín sa v súvislosti 
s názvami justi ných úradov, inštitúcií a úradov stretávame v praxi s tromi 
prístupmi k riešeniu prekladate ského problému – problému, ktorý spo íva 
v rozdielnych kultúrach, v rozdielnych právnych systémoch. 

Jedna skupina úradných prekladate ov ponecháva v prekladoch názvy 
justi ných úradov nepreložené, preberá ich v pôvodnom znení z originálu. 

Druhá skupina úradných prekladate ov názvy justi ných orgánov prekladá. 

Ak rozšírime názvy justi ných orgánov o názvy alších inštitúcií a úradov, 
existuje alší zaužívaný spôsob ich používania v prekladoch právnych textov, 
a to kombinácia predchádzajúcich dvoch spôsobov, t. j. popri prevzatých názvoch 
z východiskových textov sa používajú aj preklady. Pri prevzatých názvoch ide 
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o názvy justi ných orgánov, pri om názvy alších inštitúcií a úradov sú 
preložené. 

 

PRÍKLADY 

„Krajský súd pri uznaní predmetného rozsudku Landesgericht für Strafsachen Wien 
zo d a 16. decembra 2011 sp. zn. 12 Hv 116 /11f postupoval v súlade so zákonom . 
549/2011 Z. z., ktorý upravuje podmienky uznávania a výkon rozhodnutí, ktorými sa 
ukladá trestná sankcia spojená s od atím slobody v Európskej únii...“ (Z uznesenia 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2 Urto 3/2013.)99  

„Krajský súd v Prešove rozsudkom z 22. apríla 2015 sp. zn. 7Ntc 1/2015, rozhodol, že 
[...] sa uznáva a vykoná právoplatný rozsudok Landesgericht Linz.“ (Z uznesenia 
najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Urto 4/2015.)100  

„Rechtshilfeersuchen des Okresny sud Zvolen vom 26. August 2009 i. S. XY; Wir 
beziehen uns auf Ihre Verfügung vom 30. Oktober 2009 sowie auf das Schreiben des 
Okresny súd, in Zvolen, vom 26. August 2009.“ (Z textu z vlastnej prekladate skej 
praxe v nemeckom východiskovom jazyku, ktorý požadoval preloži  Okresný súd 
Zvolen.)  

„Zo spisového materiálu mal Najvyšší súd Slovenskej republiky preukázané, že 
rozsudkom Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 4Ntc 12/2012 z 24. septembra 2013 
v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6 Urto 6/2013, 
zo 14. novembra 2013 bol pod a § 17 ods. 1 zák. . 549/2011 Z. z. uznaný rozsudok 
Krajinského súdu pre trestné veci Viede , sp. zn. 051 Hv 10/12 f...“ (Z uznesenia 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6 Urtost 1/2016.)101 

„Pod a § 12 ods. 2 písm. a/zák. . 183/2001 Z. z. odmieta sa uznanie a výkon pe ažnej 
sankcie uloženej trestným rozkazom Obvodného súdu Böblingen, sp. zn. 8Cs 101 Js 
102406/12 z 5. decembra 2012...“ (Z uznesenia najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
sp. zn. 1 Urto 1/2015.)102 

„... rozsudok Krajinského súdu pre trestné veci Viede  zo d a 11. apríla 2012, sp. 
zn. 042 S Hv 25/12w, právoplatný d a 11. apríla 2012, týkajúci sa odsúdeného L. R., 
nar. X. v T., trvale bytom P., okres L., toho asu vo výkone trestu od atia slobody 
v Justizanstalt Stein, Rakúska republika [...] sa uznáva na území Slovenskej 

                                            
99 http://www.supcourt.gov.sk/data/att/28149_subor.pdf 
100 http://www.supcourt.gov.sk/data/att/46960_subor.pdf 
101 http://www.supcourt.gov.sk/data/att/50552_subor.pdf 
102 http://www.supcourt.gov.sk/data/att/42151_subor.pdf 
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republiky...“ (Z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2 Urto 
4/2013.)103 

„Pod a § 16 ods. 1 písm. b/ zákona . 549/11 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí [...] 
uznanie rozsudku Krajinského súdu Korneuburg z 5. decembra 2012, sp. zn. 622Hv 
13/12k, v spojení s rozsudkom Najvyššieho krajinského súdu Viede  z 8. marca 
2013, sp. zn. 21Bs 63/13p, a rozsudku Krajinského súdu Korneuburg [...] 
a vykonanie trestu od atia slobody vo výmere 729 dní a 914 dní uloženého týmito 
rozsudkami ob anovi Slovenskej republiky L. V., nar. X. v B., trvale bytom M., t. . 
vo výkone trestu od atia slobody v Justizanstalt Göllersdorf, Rakúska republika, sa 
odmieta.“ (Z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Urto 
3/2015.)104 

 

4.4.2.2.1 Úvahy o preklade názvov justi ných orgánov, inštitúcií a úradov 

Analyzovaný problém vyplýva z rozdielov v právnych systémoch, o má za 
následok používanie odlišnej terminológie. Arntz (1994, s. 286) poukazuje v súvislosti 
s odlišnými terminológiami na nevyhnutnú potrebu porovnávania terminológií 
a zárove  aj na problémy, ktoré táto komparácia prináša, a dokumentuje to príkladmi 
z francúzskeho a nemeckého súdnictva. Táto problematika je pod a neho zvláš  
výrazná pri pokuse prenosu pomenovania nejakej inštitúcie do jazyka krajiny, v ktorej 
takáto inštitúcia neexistuje, pri om problémy nie sú menšie ani vtedy, ak existujú 
podobné alebo porovnate né inštitúcie. Ak aplikujeme tento príklad na porovnanie 
názvov slovenských (resp. eských) a nemeckých súdov, situácia je rovnako 
komplikovaná a ani prekladové slovníky nie sú jednotné. V Nemecko-slovenskom 
a slovensko-nemeckom prekladate skom slovníku – právo – ekonomika (Kren eyová 
– Kren ey, rok vydania nie je uvedený) a v Nemecko- eskom právnickom slovníku 
(Horálková, 2003) nachádzame tieto riešenia: 

Tabu ka 3 Názvy nemeckých súdov a porovnanie ekvivalentov vo vybraných 
prekladových slovníkoch  

Názov  
nemeckého súdu 

Ekvivalent  
v slovenskom jazyku 

Ekvivalent  
v eskom jazyku 

Amtsgericht súd okresný (prvého stup a) 
súd prvostup ový 

okresní / obvodní soud 

Landgericht súd druhostup ový kolegiálny zemský soud, krajský soud 

                                            
103 http://www.supcourt.gov.sk/data/att/29090_subor.pdf 
104 http://www.nsud.sk/data/att/44521_subor.pdf 
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Oberlandesgericht súd krajinský vrchný/vyšší 
SRN súd 3. stup a 

vrchní zemský soud 

Bundesgerichtshof dvor súdny spolkový 
súd najvyšší spolkový 

Spolkový soudní dv r 

 

Ke že je v názvosloví nemeckých súdov uplatnený princíp územného lenenia, 
pokladáme eské preklady za vhodnejšie. Ako ekvivalenty odporú ame používa  
názvy na základe územného lenenia, nako ko je tento princíp použitý aj pri tvorbe 
názvov slovenských súdov. Okrem toho v Nemecku príslušnos  prvostup ového 
a odvolacieho súdu závisí od právneho sporu, a tak Amtsgericht nie je prvostup ovým 
a Landgericht druhostup ovým súdom pre všetky spory. Ak rozšírime tento príklad na 
porovnanie slovenských (resp. eských), nemeckých a rakúskych súdov, situácia je 
ešte komplikovanejšia. V nemeckom jazyku sa tak stretávame s alšími 
pomenovaniami súdov: Bezirksgericht, Landesgericht, Oberlandesgericht, Oberster 
Gerichtshof.105  

 Uvedené substantíva, apelatíva, sa stávajú vlastnými menami, jedine nými 
názvami, konkretizáciou, t. j. uvedením presného ur enia sídla. Otázku použitia 
názvov úradov a inštitúcií v preklade je preto potrebné rieši  sú asne z aspektu 
prekladu právnej terminológie a používania vlastných mien, zemepisných názvov. 
Právne texty si na základe presnosti a jednozna nosti právneho jazyka vyžadujú 
používanie proprií pri uvádzaní úradov, inštitúcií a pod. 

 Problematiku uvedených názvov súdov môžeme zovšeobecni  a riešenie 
prekladu rozšíri  na názvy justi ných orgánov a alších inštitúcií a úradov. 
V overených prekladoch právnych textov justi ných orgánov odporú ame názov 
justi ných orgánov, resp. alších inštitúcií, pri prvom uvedení – v hlavi ke – uvies  aj 
vo východiskovom, aj v cie ovom jazyku a zachova  pritom formálnu úpravu 
východiskového textu. V alšom texte odporú ame názov justi ných orgánov 
a alších inštitúcií preklada . Napríklad: 

 

Okresný súd Zvolen, J. Kozá eka 19, 960 68 Zvolen 

Bezirksgericht, J. Kozá eka 19, 960 68 Zvolen 

Samosudca Okresného súdu Zvolen si s poukazom na lánok 7 ods. 1 Európskeho 
dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach podpísaného d a 20. 04. 1959 
v Štrasburgu dovo uje... 

                                            
105 Porov. uricová (2008, s. 31). 
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Der Einzelrichter des Bezirksgerichts Zvolen erlaubt sich, [...] unter Hinweis auf 
Artikel 7 Absatz 1 des am 20. 04. 1959 in Straßburg unterzeichneten Europäischen 
Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen... 

Polizeipräsidium Südosthessen 
Polizeidirektion Offenbach 
EG Dietzenbach 
Darmstädter Straße 33 
631 28 Dietzenbach 
Policajné prezídium Juhovýchodné Hessensko 
Policajné riadite stvo Offenbach 
Vyšetrovacia skupina Dietzenbach 
Darmstädter Straße 33 
631 28 Dietzenbach 

Am Dienstag, 29. September 2009, um 12.00 Uhr, erschien Herr XY mit seiner Frau 
auf der Polizeistation Dietzenbach. 

V utorok 29. septembra 2009 o 12.00 hod. sa dostavil na Policajnú stanicu 
Dietzenbach (prípadne: Policajnú stanicu v Dietzenbachu) pán XY s manželkou. 

 Pri preklade názvov justi ných orgánov je potrebné postupova  v zmysle 
Arntzovho odporú ania analýzy a komparácie názvov v nem ine a sloven ine. 
Odporú ame vychádza  pritom z paralelných textov jazyka prekladu a zoh adni  
zaužívané a bežné slovné spojenia a slovotvorné postupy v cie ovom jazyku. 
Napríklad v slovnom spojení: na Policajnú stanicu Dietzenbach, resp. na Policajnú 
stanicu v Dietzenbachu, odporú ame ako varianty riešenie s prepozíciou aj bez 
prepozície, vychádzajúc z paralelných textov v sloven ine, napr. Okresný súd Zvolen; 
Okresná prokuratúra Zvolen; d a 31. 8. 2007 o 9.30 hod. sa dostavil na ÚJKP OSV 
Zvolen; spisový materiál Okresného riadite stva Policajného zboru Úradu justi nej 
a kriminálnej polície vo Zvolene. Zástanky ou prekladu názvov inštitúcií je aj 
Stolzeová (2009, s. 283), ktorá odôvod uje potrebu prekladu tým, že názov poskytuje 
zárove  informáciu o poslaní príslušnej inštitúcie. Odporú a použi  doslovný preklad 
a zaužívané slovotvorné postupy pre tvorbu názvov (v nem ine sú to asto napr. 
kompozitá so základným slovom -amt, -behörde, -stelle). 

Podobne ako pri menách osôb sa rozhodnutie prekladate a musí riadi  prioritne 
ú elom a funkciou. Pri názvoch inštitúcií je potrebné bra  do úvahy požiadavku 
jednozna nosti a presnosti, ako aj to, že názov inštitúcie spolu s jej adresou bude 
používa  príjemca prekladu v alšej komunikácii.  

Uvedené riešenia platia pre preklady z nemeckého jazyka do sloven iny 
a opa ne. Sformulované odporú ania majú oporu aj v pokynoch na vyhotovovanie 
overených prekladov pre úradných prekladate ov v Nemecku. V návode na 
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vyhotovenie overených prekladov Slobodného a hanzového mesta Hamburg sa 
uvádza, že názvy úradov, súdov a alších verejných inštitúcií sa majú preklada , 
prípadne ako pomôcka môže by  prevzatý názov v origináli a doplnený poznámkou, 
ak v cie ovom jazyku neexistuje príslušná inštitúcia.106 V smernici a pokynoch107 na 
vyhotovenie prekladov dokumentov, ktoré vypracoval Edmund Ehlers, len 
Spolkového zväzu prekladate ov a tlmo níkov, a ktoré odporú a aj Ministerstvo 
spravodlivosti a školstva a vzdelávania v Badensku-Württembersku, nachádzame 
obdobné pokyny – prevzia  názov z východiskového jazyka a pod názvom uvies  
preklad.108 V prípade potreby sa môže názov vysvetli .  

 

NORMA 

V overených prekladoch právnych textov justi ných orgánov odporú ame názov 
justi ných orgánov, resp. alších inštitúcií, pri uvedení v hlavi ke a v adrese 
uvies  aj vo východiskovom, aj v cie ovom jazyku a zachova  pritom formálnu 
úpravu východiskového textu. V alšom texte odporú ame názov justi ných 
orgánov a alších inštitúcií preklada .  

 

4.4.2.3 Problémy pri preklade názvov právnych predpisov 

Názvy právnych predpisov sú neodmyslite nou sú as ou právnych textov 
justi ných úradov. Odvoláva sa v nich na rôzne ustanovenia zákonov, prípadne sa 
citujú i parafrázujú. V rámci medzinárodnej právnej komunikácie, teda v rámci 
právnej pomoci, sa poukazuje na dohovory, pod a ktorých sa realizuje.  

 K prekladu názvov právnych predpisov v právnych textoch justi ných orgánov 
pristupujú prekladatelia rôzne.    

 

KONVENCIE 

Pri odkazoch na ustanovenia príslušných právnych predpisov je zaužívaným 
spôsobom prekladu v prípade, že je odkaz vyjadrený skratkou, ponechaná 
skratka vo východiskovom jazyku, ktorá je vysvetlená v zátvorke.  

alším zaužívaným spôsobom je preklad právneho predpisu a použitie skratky 
vo východiskovom jazyku v zátvorke.  

                                            
106 Porov. http://www.hamburg.de/contentblob/2111860/data/merkblatt-uebersetzungen.pdf.  
107 Obdobné materiály – pokyny na vypracúvanie overených prekladov – majú aj alšie nemecké 
spolkové krajiny. 
108 Porov. http://www.vvu-bw.de/cms/docs/doc28648.pdf..  
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Iný variant predstavuje explikatívny preklad – názov právneho predpisu je 
preložený a rozšírený o atribút, vyjadrujúci krajinu pôvodu právneho predpisu. 

Názvy medzinárodných dohovorov sú vo vä šine prípadov prekladané doslovne. 

 

PRÍKLADY 

Uvedeným rozsudkom bol ob an Slovenskej republiky M. G. uznaný za vinného [...] 
pod a § 127, § 129 . 1, § 130 4. prípad, 15 StGB ( alej len Trestného zákonníka 
Rakúskej republiky).109 

 

Pod a § 168 rakúskeho trestného zákona (Strafgesetzbuch, alej len „StGB“) sa 
potrestá „každý“, kto...110 

 

... pod a § 127, § 129 riadok 1, § 130 druhý prípad Trestného zákonníka Rakúskej 
republiky...111 

... v konaní o európskom zatýkacom rozkaze pre trestný in ozbrojenej 
a organizovanej lúpeže pod a § 99, § 142, § 1343, § 229 rakúskeho Trestného 
zákona...112 

 

4.4.2.3.1 Úvahy o preklade názvov právnych predpisov 

Názvy právnych predpisov sú prototypmi termínov kumulujúcich interkultúrne 
rozdiely. Takýmito prototypmi sú aj názvy právnych predpisov nemecky hovoriacich 
krajín a Slovenska. V množstve právnych predpisov Nemecka, Rakúska, Švaj iarska 
a Slovenska, ku ktorým je potrebné pri leni  aj právne predpisy Európskej únie, 
prípadne alších krajín, i názvy medzinárodných dokumentov, sú zastúpené aj také, 
ktorých názvy v nem ine a sloven ine môžeme poklada  za bezproblémové 
ekvivalenty. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazni , že uvažujeme výlu ne 
o ekvivalencii názvov právnych predpisov. Napr. Ob iansky súdny poriadok má 
v nemecky hovoriacich krajinách (Nemecku, Rakúsku a Švaj iarsku) zhodný 
ekvivalent – Zivilprozessordnung. Ob ianskemu zákonníku zodpovedá v Nemecku 
Bürgerliches Gesetzbuch, v Rakúsku Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch a vo 

                                            
109 Príklad z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR: http://www.supcourt.gov.sk/data/att/39067_subor.pdf. 
110 Príklad z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR: http://www.judikaty.info/sudny-dvor-europskej-unie 
/trestny-zakon/?offset=50. 
111 Príklad z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR: http://www.supcourt.gov.sk/data/att/23595_subor.pdf. 
112 Príklad z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR: http://www.supcourt.gov.sk/data/att/56835_subor.pdf. 
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Švaj iarsku Zivilgesetzbuch. V komunikácii slovenských justi ných orgánov 
s Nemeckom a Rakúskom odporú ame preto použi  ako ekvivalent slovenského 
Ob ianskeho zákonníka pomenovanie Bürgerliches Gesetzbuch a pri komunikaácii so 
Švaj iarskom pomenovanie Zivilgesetzbuch. Pri preklade slovenského Trestného 
zákona do nem iny odporú ame rovnako použi  termín, ktorý sa používa na 
pomenovanie tohto kódexu v príslušnej nemecky hovoriacej krajine, konkrétne 
Strafgesetzbuch, t. j. ekvivalent platný pre všetky uvedené krajiny. Pri preklade 
slovenského názvu Trestný zákon sa na Slovensku stretávame s názorom, že je 
potrebné poukáza  na skuto nos , že ide o cudzí kódex vo vz ahu ku krajine 
cie ového jazyka, a používa  ako ekvivalent Strafgesetz a nie Strafgesetzbuch. Napriek 
tomu, že pri preklade právnych textov postupujeme prednostne v zmysle 
dokumentárneho typu prekladu, nezastávame tento názor. V právnych textoch 
justi ných orgánov je pri odvolávaní sa na príslušné zákony vždy explicitne uvedené, 
a teda dostato ne jasné, ktorej krajiny sa uvedený zákon týka. Nie je potrebné 
zvoleným ekvivalentom poukazova  na cudzie, resp. na to, že príjemca prekladu íta 
preklad a nie originál.113 

Pri preklade názvov právnych predpisov, v ktorom z dôvodu interkulturality 
spôsobuje problémy pojmová inkongruencia, treba siahnu  po postupe odporú anom 
Stolzeovou (2009, s. 283) pre preklad názvov inštitúcií, t. j. po doslovnom preklade. 
Uvedené riešenie sa vz ahuje na preklady z nemeckého jazyka do sloven iny 
a opa ne. Pri preklade do nem iny odporú ame použi  slovotvorné postupy 
uplat ujúce sa  pri tvorbe pomenúvaní nemeckých názvov právnych predpisov. Napr. 
Wohnungsbauförderungsgesetz (WoBauFG) navrhujeme preloži  ako zákon na 
podporu rozvoja bývania, pri om je možné oprie  sa o termíny v sloven ine, ako napr. 
štátna podpora bývania, štátny fond rozvoja bývania, zákon o štátnom programe 
rozvoja bývania; Aktiengesetz ako zákon o akciovej spolo nosti. 

 S uplatnením postupu doslovného prekladu sa asto stretávame pri preklade 
názvov medzinárodných právnych predpisov. Tento postup pokladáme za nesprávny, 
nako ko pre medzinárodné právne predpisy existujú oficiálne názvy v príslušných 
krajinách a jazykoch. V prekladoch právnych textov je potrebné použi  predmetný 
oficiálny názov právneho predpisu. Ako príklad uvádzame použitie názvu dokumentu 
v slovenskom a nemeckom texte: 

Oznámenie o postúpení dožiadania. lánok 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) 
. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi lenských štátov pri 

vykonávaní dôkazov v ob ianskych alebo obchodných veciach (Ú. v. ES L 174 z 27.6. 
2001). 

                                            
113 Porov. as  3.1.4.3 Stratégia prekladu právnych textov.  
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Benachrichtigung über die Weiterleitung des Ersuchens nach Artikel 7 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die 
Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 174 vom 27. 6. 2001). 

 Uvedené konštatovania sa vz ahujú aj na medzinárodné dohovory s oficiálnymi 
názvami v jazyku príslušných krajín. To znamená, že v prekladoch právnych textov je 
potrebné použi  tieto názvy. Uvádzame niektoré z nich, s ktorými je možné stretnú  sa 
v textoch justi ných orgánov v prekladate skej praxi: 

- Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, 20. 04. 
1959, 

- Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach, 20. 04. 1959, 
- Europäisches Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus, 17. 01. 1977, 
- Európsky dohovor o potla ovaní terorizmu, 27. 01. 1977, 
- Protokoll zum Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen 

den Mitgliedsstaaten der EU, 16. 10. 2001, 
- Protokol k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi lenskými 

štátmi Európskej únie, 16. 10. 2001, 
- Schengener Durchführungsübereinkommen, 
- Schengenský vykonávací dohovor, 
- Strafrechtsübereinkommen über Korruption, 27. 01. 1999, 
- Trestnoprávny dohovor o korupcii, 27. 01. 1999, 
- Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit 

Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen, 20. 12. 1988, 
- Dohovor Organizácie spojených národov proti nezákonnému obchodovaniu 

s omamnými a psychotropnými látkami, 20. 12. 1988, 
- Übereinkommender Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 

organisierte Kriminalität, 15. 11. 2000, 
- Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému 

zlo inu, 15. 11. 2000, 
- Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 31. 10. 2003, 
- Dohovor Organizácie spojených národov proti korupcii, 31. 10. 2003, 
- Übereinkommen über die Computerkriminalität, 23. 11. 2001, 
- Dohovor o po íta ovej kriminalite, 23. 11. 2001, 
- Übereinkommen über die Rechtshilfe zwischen den Mitgliedsstaaten der EU, 

29. 05. 2000, 
- Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi lenskými štátmi EÚ, 

29. 05. 2000, 
- Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnehme und 

Einziehung von Erträgen aus Straftaten, 08. 11. 1990, 
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- Dohovor o praní špinavých pe azí, vyh adávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov 
z trestnej innosti, 08. 11. 1990,  

- Zusatzprotokoll der Vereinten Nationen zum Einheitsabkommen, 1972, 
- Dodatkový protokol Organizácie spojených národov k Jednotnému dohovoru 

o omamných látkach, 1972. 
 

NORMA 

Ako najvhodnejší spôsob prekladu názvov právnych predpisov odporú ame 
explikatívny preklad. Názov právneho predpisu sa preloží do cie ového jazyka, 
pri om sa aplikujú odporú ania pre preklad právnej terminológie a názov sa 
rozšíri o atribút, informujúci o krajine pôvodu právneho predpisu. Tento variant 
sa dá jednoducho použi  aj vo forme skratky: napr. pod a § 142 ods. 1 rakúskeho 
Trestného zákona, resp. pod a § 142 rak. Tr. zák.114 

 

Pri uvádzaní názvov medzinárodných dohovorov je potrebné použi  oficiálny 
názov v príslušnom jazyku.  

 

4.4.2.4 Používanie obchodných mien v preklade 

Pri preklade obchodných mien nedochádza v podstate k problémom, nako ko sa 
obchodné meno vlastne len preberá z originálu a neprekladá sa. Presné znenie 
obchodného mena a presný i správny spôsob písania obchodného mena je dôležitý pre 
všetky právne úkony, preto je potrebné zachova  jeho znenie aj v cie ovom texte. 

Obchodné meno je upravené aj v príslušných právnych úpravách, z ktorých 
vyplýva aj jeho definícia. Na Slovensku je obchodné meno upravené v ustanoveniach 
Obchodného zákonníka, diel III, obchodné meno § 8 – 12: „§ 8 Obchodným menom sa 
rozumie názov, pod ktorým podnikate  vykonáva právne úkony pri svojej 
podnikate skej innosti.“ a v ustanoveniach týkajúcich sa konkrétnych spolo ností, 
napr. v diele IV, oddiele 1, § 107 sa upravuje obchodné meno spolo nosti s ru ením 
obmedzeným: „Obchodné meno spolo nosti musí obsahova  ozna enie „spolo nos  
s ru ením obmedzeným“, posta í však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“.“ 

Obdobne upravuje tvorenie a používanie obchodného mena spolo nosti s ru ením 
obmedzeným nemecký zákon o spolo nosti s ru ením obmedzeným v § 4: 

„(1) Die Firma115 der Gesellschaft muß entweder von dem Gegenstand des 
Unternehmens entlehnt sein oder die Namen der Gesellschafter oder den Namen 

                                            
114 K používaniu a prekladu skratiek porov. as  4.4.3 Poblémy pri preklade skratiek. 
115 „Firma ist im Handelsrecht der Name unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt und 
Unterschrift abgibt.“ (Weber, 1999, s. 465). Substantívum Firma znamená v nemeckom jazyku 
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wenigstens eines derselben mit einem das Vorhandensein eines 
Gesellschaftsverhältnisses andeutenden Zusatz enthalten. Die Namen anderer 
Personen als der Gesellschafter dürfen in die Firma aufgenommen werden. Die 
Beibehaltung der Firma eines auf die Gesellschaft übergegangenen Geschäfts 
(Handelsgesetzbuch § 22) wird hierdurch nicht ausgeschlossen.  

(2) Die Firma der Gesellschaft muß in allen Fällen die zusätzliche Bezeichnung „mit 
beschränkter Haftung“ enthalten.“ 

 Pri obchodných menách v právnych textoch sa musí prekladate  vyrovna  so 
skratkami, ktoré sú pripojené k obchodným menám. Ako vyplýva z ustanovení 
zákonov, dodato né konkretizujúce ozna enie obchodnej spolo nosti je sú as ou 
mena a môže by  vyjadrené skratkou. Tieto skratky, t. j. ako sú as  názvu, sa 
v cie ových textoch musia použi  pod a východiskového textu. Prekladate  má však 
možnos  zváži , i skratku príjemcovi prekladu vysvetlí použitím hyperonyma 
spolo nos , obchodná spolo nos  alebo použitím apelatíva pomenúvajúceho 
konkrétnu právnu formu obchodnej spolo nosti (napr. akciová spolo nos , spolo nos  
s ru ením obmedzeným, verejná obchodná spolo nos , komanditná spolo nos ) pred 
samotným názvom spolo nosti. Použitie hyperonyma spolo nos  môže zárove  
pomôc  vyrieši  problém v prípade, že daná forma spolo nosti neexistuje v krajine 
jazyka cie ového textu, napr. GmbH & CO. KG.  

 alší problém pri preklade z nem iny do sloven iny predstavujú obchodné 
mená, ktoré sú kombináciou slovenského mena a nemeckého ozna enia právnej formy, 
napr. STRACINA GesmbH, z oho nie je jasné, i ide o slovenskú, alebo zahrani nú 
spolo nos , prípadne chybu116 vo východiskovom texte. Je, samozrejme, potrebné 
vychádza  z predpokladu, že ide o správny údaj, a uvedený názov použi  pod a 
originálu. Napriek tomu odporú ame overi  si názov spolo nosti v obchodnom registri 
alebo u autora východiskového textu. 

 

NORMA 

Obchodné meno sa neprekladá, prevezme sa tak, ako je uvedené v origináli. Odporú a 
sa použi  hyperonymum spolo nos , obchodná spolo nos  alebo apelatívum 
pomenúvajúce konkrétnu právnu formu obchodnej spolo nosti. 

 

                                                                                                                                        
obchodné meno a nepomenúva spolo nos  alebo podnik, ktoré sa asto hovorovo ozna ujú ako firma. 
Porov. Jauch (1992, s. 81). 
116 K chybám vo východiskovom texte porov. as  4.4.5 Chyby vo východiskovom texte. 
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4.4.2.5 Problémy pri preklade zemepisných názvov 

K charakteristickým znakom právnych textov justi ných orgánov patria 
zemepisné názvy, zastúpené predovšetkým názvami miest, obcí a štátov, samozrejme, 
plniac svoju informa nú a precizujúcu funkciu. Preto sa zameriame hlavne na 
používanie názvov miest, obcí a štátov v prekladoch právnych textov. Ak vychádzame 
z jazykového páru nem ina – sloven ina, na úvod je potrebné uvies , že niektoré 
zemepisné názvy nemecky hovoriacich krajín majú svoj oficiálny – štandardizovaný – 
slovenský názov,117 napr. München – Mníchov, Frankfurt am Main – Frankfurt nad 
Mohanom, Wien – Viede , Republik Österreich – Rakúska republika a i. Toto platí, 
samozrejme, aj pre zemepisné názvy miest, obcí a štátov iných krajín a pre zemepisné 
názvy vôbec.  

Napriek tomu sa stretávame v prekladoch právnych textov aj 
s neštandardizovanými názvami miest a štátov, t. j. s prevzatým názvom v nemeckom 
jazyku. 

 

KONVENCIE 

Za konvencie v používaní názvov miest, obcí a štátov v právnych textoch 
justi ných orgánov možno poklada  uprednost ovanie názvu v nemeckom 
jazyku pred štandardizovanou, vžitou podobou slovenského názvu ( asto spolu 
s názvom justi ného orgánu, resp. inej inštitúcie). 

Konvenciou sa stalo používanie názvu Spolková republika Nemecko. 

 

PRÍKLADY 

... rozsudok Landesgericht für Strafsachen Wien… 

 

4.4.2.5.1 Úvahy o preklade zemepisných názvov 

Zemepisné názvy, ktoré nemajú štandardizované vžité slovenské podoby, je 
potrebné v prekladoch do slovenského jazyka prevzia  z originálu. Týka sa to 
všetkých zemepisných názvov, nielen zemepisných názvov nemecky hovoriacich 
krajín. Pri zemepisných názvoch z jazykov používajúcich iné písmo ako latinku je 
potrebné dodržiava  pravidlá transkripcie a transliterácie.  

                                            
117 Štandardizované geografické názvy prerokúva Názvoslovná komisia Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky, rešpektujúc pritom pravidlá  slovenského pravopisu. O štandardizácii 
geografických názvov rozhoduje ÚGKK SR so súhlasom Ministerstva kultúry SR (§ 18 ods. 1 zákona 
o geodézii a kartografii). Porov. http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia 
-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-statov/. 
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V súvislosti s používaním zemepisných názvov v prekladoch právnych textov je 
potrebné poukáza  na asto chybne používaný slovenský názov Spolková republika 
Nemecko ako ekvivalent pre pomenovanie Bundesrepublik Deutschland. Správny 
slovenský štandardizovaný názov je Nemecká spolková republika.118  

„Na výslovnú žiados  nemeckej strany sa v medzinárodných dohodách, zmluvách 
a podobných dokumentoch medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou 
republikou používa podoba Spolková republika Nemecko, v ostatných prípadoch 
podoba Nemecká spolková republika.“ (http://www.culture.gov.sk/vdoc/325/nazvy-
statov-1cf.html).   

S nesprávnym a neodôvodneným používaním názvu Spolková republika Nemecko sa 
v textoch, ktoré nie sú medzinárodnými dohodami, zmluvami a pod., stretávame 
bežne, a to aj vo východiskovom právnom texte v sloven ine, napr. „Z vyššie 
uvedených skuto ností vyplýva odôvodnený záver, že k spáchaniu trestného inu 
mohlo dôjs  konaním štátneho príslušníka Spolkovej republiky Nemecko...“. Úlohou 
prekladate a je, aby používal spisovný jazyk a vyhýbal sa interferen ným chybám.  

 V prekladoch do slovenského jazyka pripúš ame ponechanie názvu mesta alebo 
štátu v nemeckom jazyku v hlavi ke alebo adrese, nako ko tu odporú ame preklad pod 
uvedením názvu v origináli.119  

Pri preklade zo sloven iny do nem iny je potrebné postupova  obdobne. Tu sa 
rovnako môžeme opiera  o smernice a pokyny na vyhotovovanie overených 
prekladov, ktoré platia pre nemeckých úradných prekladate ov. V smerniciach 
a pokynoch na vyhotovenie overených prekladov120, ktoré odporú a nemecké 
Ministerstvo spravodlivosti, školstva a vzdelávania, sa v bode 19 Názvy miest a štátov 
uvádza, že názvy miest a iné geografické názvy je potrebné prevzia  z cie ového 
jazyka a použi  aj spôsob písania v príslušnom jazyku. Ak existuje zaužívané nemecké 
ozna enie, je potrebné ho použi . Odporú a sa použi  napr. Slovník zemepisných 
názvov Duden. Zoznam názvov štátov na používanie v úradnom styku v Nemeckej 
spolkovej republike je dostupný na adrese: http://www.auswertiges-amt.de/www/de/ 
laenderinfos/verzeichnis/index_html. Na prepis do latinky platia príslušné normy ISO, 
ktorými sa treba riadi . 

V prekladoch právnych textov do nemeckého jazyka neodporú ame používa  
nemecké historické názvy slovenských miest a obcí. Použitie týchto názvov by 
v právnych textoch nebolo štylisticky neutrálne. 

                                            
118 Porov. (http://www.culture.gov.sk/vdoc/325/nazvy-statov-1cf.html).   
119 Porov. as  4.4.2.2 Problémy pri preklade názvov justi ných orgánov, inštitúcií a úradov. 
120 Dostupné na adrese: http://www.vvu-bw.de/cms/docs/doc28648.pdf. Porov. aj http://www. 
hamburg.de/contentblob/2111860/data/merkblatt-uebersetzungen.pdf.  
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NORMA 

V prekladoch do sloven iny odporú ame používa  štandardizované vžité 
slovenské podoby oficiálnych názvov miest, obcí, štátov a alších zemepisných 
názvov, ak existujú. Inak sa používa cudzojazy ný názov. 

Odporú ame používa  názov Nemecká spolková republika. 

V prekladoch do nem iny odporú ame používa  zaužívané nemecké podoby 
názvov miest, obcí, štátov a alších zemepisných názvov, ak existujú. Inak sa 
používa cudzojazy ný názov. 

 

4.4.3 Problémy pri preklade skratiek 

 Skratky a skratkové slová patria v právnom jazyku k asto využívanému 
prostriedku na dosiahnutie ekonomickosti vyjadrenia. Nahrádzajú slová, slovné 
spojenia i vetné konštrukcie, právne termíny, termíny z iných vedných odborov a slová 
z bežného jazyka. Striedavé a paralelné používanie plného tvaru a skráteného tvaru 
slova je typické dokonca aj pre jazyk zákonov, napr.: 

„Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung vom 20. April 1892 
[...] In dem Gebiet, in dem bis zum 3. 10. 1990 das Grundgesetz nicht galt, wurde das 
GmbH-Gesetz mit Wirkung vom 1. 7. 1990 mit Maßgaben in Kraft gesetzt...“ 
(Dornberger, 1991, s. 184). 

„§ 19 Abs. 4 ist im Geltungsbereich des D-Markbilanzgesetzes (DMBilG) vom 31. 8. 
1990 – abgedruckt unter Anlage II, Kapitel III, Sachgebiet D, Abschnitt I, Ziffer 1 des 
Einigungsvertrages vom 31. 8. 1990 (BGBl. II S. 885, 1169; GBl. I Nr. 64 S. 1627, 
1909) – nicht anzuwenden.“ (Dornberger, 1991, s. 192). 

 

KONVENCIE 

Za konvenciu pri preklade do slovenského jazyka, ako aj do nemeckého jazyka 
pokladáme preberanie skratiek z východiskového jazyka bez prekladu. 

alším zaužívaným spôsobom používania skratiek je uvedenie skratky vo 
východiskovom jazyku, za ktorou nasleduje v zátvorke jej preklad. Variantne sa 
tento spôsob používa v opa nom poradí, t. j. preklad skratky a za prekladom 
v zátvorke skratka prevzatá z východiskového jazyka. 

V eskej republike je v preklade do nemeckého jazyka konvenciou používanie 
skratky Z. z., ktorá je sú as ou odkazov na príslušné zákony, bez prekladu. 
Úradní prekladatelia v eskej republike sa riadia týmto pravidlom aj na základe 
požiadavky advokátskych kancelárií, pre ktoré vyhotovujú preklady právnych 
textov. 
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PRÍKLADY 

- Schriftführerin VB J. W. – zapisovate ka VB J. W., 

- § 142 StGB – § 142 StGB (Trestného zákona); § 142 Trestného zákonníka (StGB); 
§§ 15, 145, ods. 1, 143 druhý prípad TZ (platného v Rakúskej republike),121 

-  zákon z 20. mája 2005 Trestný zákon (v znení zákona . 650/2005 Z. z.) – Gesetz 
vom 20. Mai 2005 Strafgesetzbuch (in der Fassung des Gesetzes Nr. 650/2005 Z. z.) 

 

4.4.3.1 Úvahy o preklade skratiek 

Pre používanie skratiek a skratkových slov sú v právnom jazyku 
charakteristické ur ité zvláštnosti a predstavujú nemalý problém v procese prekladu.  

V právnom jazyku sú zastúpené v prvom rade zna ky ozna ené ako spisové, 
ktoré sú kombináciou písmen a íslic (napr. 1Hc 42/08i-11, 5Obdo/2/2010) a ozna ujú 
okrem iného odvetvie práva, pod ktoré daná právna vec spadá, komu a kedy je 
pridelená na vybavenie (identifikuje napr. poradové íslo, íslo konania, íslo úkonu, 
odvolací, dovolací súd). alej do právneho jazyka patria zna ky (§ – Paragraph), 
skratky, predstavujúce grafickú racionalizáciu slova, Nr. – Nummer, Ziff. – Ziffer, Abs. 
– Absatz; . písm., ods.), iniciálové skratky (EG – Einführungsgesetz, HGB – 
Handelsgesetzbuch, ÚJKP OSV PZ – Úrad justi nej a kriminálnej polície policajného 
zboru, CSP – Civilný sporový poriadok), skratkové slová vytvorené zo slabík 
(WoBindG – Wohnungsbindungsgesetz), astí slov alebo kombináciou skratky a celého 
slova, resp. jeho asti (WoBauFG – Wohnungsbauförderungsgesetz, AktienG – 
Aktiengesetz, AGB-Gesetz – Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Tr. por. – Trestný poriadok). V právnych textoch sa vyskytujú 
aj vlastné skratky autora textu. Tento druh skratiek sa vyskytuje priamo v rôznych 
právnych textoch a priložených písomnostiach, asto v kópiách mailov a faxov, kde 
patria k prvkom strohého a stru ného vyjadrovania s prvkami hovorového štýlu, 
a rovnako asto sa vyskytujú v poznámkach dopísaných rukou, kde sa pridružuje 
problém itate nosti rukopisu. Vlastné skratky sú oby ajne vytvorené použitím asti 
slova (Sonderz. – Sonderzeichen, Dolm. – Dolmetscher), prvých písmen slov (RHE in 
Strafsachen der BA Zvolen (SK) – Rechtshilfeersuchen in Strafsachen der 
Bezirksstaatsanwaltschaft Zvolen, Slovensko) alebo nieko kých písmen slova (Lp – 
Liptáková – spisová zna ka konajúcej osoby), i ich kombináciou so symbolom, 
piktogramom, íslicami a pod. (vybavuje/ : odd. P/137). 

                                            
121 Porov. http://www.supcourt.gov.sk/data/att/57944_subor.pdf. 
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Skratky a skratkové slová vo východiskovom texte predstavujú problém pri 
dešifrovaní významu a sú predmetom rozhodovania pri h adaní ekvivalentu a jeho 
tvaru. Ve kou pomocou pre prekladate a právnych textov pre justi né orgány je 
zoznam použitých skratiek ako sú as  spisu.122  

Skratky a skratkové slová sú, ako uvádzajú Fleischer a Barzová (1995, s. 52), 
iné varianty slova: „Durch die Kürzung tritt weder ein Wortartwechsel noch eine 
semantische Modifikation ein; es entsteht also kein neues Wort, sondern eine 
Wortartvariante.“  

Skratky a skratkové slová v právnom texte môžu by  variantom apelatíva, 
vlastného mena alebo môžu by  sú as ou vlastného mena. Preto sa k uvedeným 
problémom pridružujú pri preklade alšie ažkosti, ke  plné tvary použitých skratiek 
a skratkových slov nemajú ekvivalenty v cie ovom jazyku na základe rozdielnosti 
kultúr v tom najširšom zmysle slova.  

Význam skratky, t. j. plný tvar slova, je problematické zisti , ak ide o skratky, 
ktorým zodpovedajú viaceré plné tvary. Význam niektorých takýchto skratiek možno 
jednozna ne ur i  pomocou kontextu, napr. AG = Aktiengesellschaft, Amtsgericht, 
Ausführungsgesetz, ale význam môže zosta  otázny aj v rámci kontextu, napr. GO = 
Gebührenordnung, Gemeindeordnung, Geschäftsordnung. Kontext môže dokonca 
s ažova  porozumenie skratky, ak sa v texte používajú viaceré skratky pre jeden 
termín (napr. Ef., Efin. = Einspruchsführer), ktoré však nezodpovedajú 
predchádzajúcemu vysvetleniu termínu v texte (napr. v texte bola vysvetlená skratka 
Ef. – Einspruchsführer, napriek tomu sa používala aj skratka Efin.). 

V mnohých prípadoch jednému termínu zodpovedá viacero skratiek, napr. 
v prípade nemeckej spolo nosti s ru ením obmedzeným (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung) sú to skratky: GmbH, GesmbH, Ges. m. b. H., Ges. m. b. H., 
Ges. mbH, Ges. mbH, GesellschaftmbH. Pri obvyklých, známych a asto používaných 
skratkách, ako je to aj v prípade spolo nosti s ru ením obmedzeným, oby ajne nie je 
narušená zrozumite nos , prekladate  však stojí pred úlohou vybra  si z existujúcich 
možností pre cie ový text konkrétne riešenie.  

Príkladom problému pri dešifrovaní skratiek sú skratky z nieko kých spisov 
spolu s komentárom, opisujúcim h adanie riešenia: EG Diezenbach; F. d. R. d. Ü., U. 
e., VB; BMG DZ, BMG DB, BMG SV SZ, MV(K). 

Skratka EG v spojení s názvom mesta Dietzenbach bola uvedená v hlavi ke 
zápisnice z výsluchu: Polizeipräsidium Südosthessen, Polizedirektion Offenbach, EG 
Dietzenbach, z oho vyplýva, že ide o nejaké pracovisko, resp. oddelenie polície. 
V celom spise, v ktorom sa uvedené oddelenie uvádzalo viackrát, nebol ani raz použitý 
                                            
122 Zriedkavos  i výnimo nos  zoznamu skratiek v spise potvrdzuje vlastná dlhoro ná prekladate ská 
prax. Takáto pomôcka na vyhotovenie prekladu je však skôr zriedkavos ou ako pravidlom.  
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plný tvar. Na  internetovej stránke Policajného prezídia Juhovýchodného Hessenska je 
uvedená organiza ná štruktúra od uvedeného prezídia cez Policajné riadite stvo 
Offenbach po najnižšie zložky, ku ktorým patrí okrem iných miest aj Dietzebach. 
Štruktúra týchto pracovísk sa už neuvádza a medzi použitými skratkami v schéme 
organiza nej štruktúry, ktoré sú vysvetlené, sa skratka EG nenachádza. Preto bolo 
nevyhnutné využi  kontakt prostredníctvom e-mailu a poprosi  o vysvetlenie. 
Odpove  poskytla rozlúštenie skratky: EG = Ermittlungsgruppe. 

 Prvé stretnutie so skratkami F. d. R. d. Ü., U. e., resp. U. e. h. a VB môže tiež 
spôsobi  komplikácie. Ur i  príslušné plné tvary napomáha kontext a umiestnenie 
skratiek v úvode a na konci textu s hlavi kou:  

„Übertragung des Tonbandprotokolls  
aufgenommen beim BG Hernals am 9. 3. 2009 

Richter: Dr. XY 
VB XY.“ 

Skratka VB, ke že je uvedená s menom a v kontexte s menom sudcu, napovedá, že ide 
o pracovné zaradenie zamestnanca súdu a konkrétna innos , t. j. prepis zápisnice, 
poukazuje na úradnícku prácu. To umož uje priradenie celého tvaru k písmenu B = 
Beamte (na základe uvedeného ženského mena). Ke že v celom spise sa uvedené 
meno nespája s nijakým apelatívom v plnom tvare, bližšiemu ur eniu zaradenia 
úradní ky môže napomôc  len zis ovanie organiza nej štruktúry súdov, resp. štruktúry 
pracovných miest, na základe oho možno konštatova , že VB znamená 
Verwaltungsbeamte. Pri skratkách F. d. R. d. Ü., U. e. a U. e. h. napomáhajú paralelné 
texty v sloven ine. Použitie paralelných textov – prepisov pod a diktátu – poukazuje 
na to, ím obvykle kon ia texty, ktoré za sudcov vyhotovili úradníci súdu, t. j. 
potvrdením správnosti Za správnos : a podpisom. Nápomocné pri ur ení významu je 
aj striedanie ve kých a malých písmen v skratke a slovo Übertragung. Z toho vyplýva 
význam skratky: Für die Richtigkeit der Übertragung. V skratke U. e. a U. e. h. je 
možné vychádza  z e. h., ku ktorej uvádzajú slovníky skratiek123 význam eigenhändig, 
a e. u. eigenhändig unterschrieben. Na základe zisteného významu a zaužívaného 
ekvivalentu v sloven ine odporú ame v cie ovom texte v sloven ine používa  pre F. 
d. R. d. Ü. plný tvar, t. j. Za správnos  prepisu:, resp. Za správnos  vyhotovenia:, alebo 
len Za správnos : a pre U. e. navrhujeme uvies  skratku, zaužívanú v sloven ine, t. j. 
v. r., alebo plný tvar vlastnou rukou. 

Nemecké skratky BMG DZ (Bemessungsgrundlage Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag), BMG DB (Bemessungsgrundlage Dienstgeberbeitrag), BMG SV 
SZ (Bemessungsgrundlage Sozialversicherung Sonderzahlung), MV(K) 
                                            
123 Vo ve kom slovníku skratiek od Koblischkeho (1980, s. 165, s. 166) sa význam eigenhändig 
(vlastnoru ne) uvádza pri skratkách e.h, eh., eig., eigh., eigenh a Kirchner (2008, s. 289) odporú a vo 
svojom slovníku skratiek používa  pre eigenhändig unterschrieben skratku e.u. 
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(Mitarbeitervorsorgekasse) a iné, použité v odpovedi na dožiadanie vo výpisoch 
z u tárne potvrdzujúcich príjem, sú príkladom skratiek z odboru mimo práva 
a vyžadujú si konzultáciu s odborníkom, nako ko aj rodený hovoriaci laik má 
problémy s ur ením významu skratiek. alší príklad, kedy je potrebná konzultácia 
s odborníkom, predstavujú skratky použité v textoch z oblasti medicíny, napríklad 
v znaleckých posudkoch, lekárskych správach a pod., ktoré bývajú sú as ou spisov. 
U ah ením práce prekladate a je, ak sú vo východiskovom texte použité skratky 
v latin ine, ktoré odporú ame ponecha  aj v cie ovom texte v latin ine (napr. Cont. 
cerebri, Cont. Pulmonum, Fract. proc. trans. L II, Fract. comminutiva corp. vert. L I, 
Fract. olecrani L. sin).124 Slovenské aj nemecké skratky z oblasti medicíny je potrebné 
preloži  (napr. odtrhnutie vonk. aj vnút. lenka avého lenk. k bu; Optomotorik o. B., 
Hirnnerven o. B., Sensibilität o. B.). Pri preklade skratky alebo skratkového slova zo 
sloven iny do nem iny a opa ne odporú ame: 
− použi  ekvivalent, ktorý je v príslušnom jazyku zaužívaný. Napr. skratka o. B. 

(ohne Befund = bez nálezu) má v sloven ine zaužívaný ekvivalent bpn (bez 
patologického nálezu),  

− použi  latin inu, napr. odtrhnutie vonk. aj vnút. lenka avého lenk. k bu  = Fract. 
bimalleoralis l. sin disloc.  

Pri h adaní ekvivalentov je možné využi  bežné pomôcky (od slovníkov 
a lexikónov po internet) a oprie  sa o rešerše paralelných textov z iných objednávok 
prekladov vrátane vlastných lekárskych záznamov. Uvedené príklady poukazujú na to, 
aká významná a neocenite ná je konzultácia s odborníkom – lekárom.  

V zmysle uvedenej problematiky prekladu obchodných mien je potrebné 
v súvislosti s prekladom skratiek poukáza  na skratky, ktoré sú sú as ou obchodného 
mena. Musia zosta  v tvare použitom vo východiskovom texte, napr. Valach – Franko 
s. r. o., Gebrüder Woerle Ges. m. b. H.  

Vplyv na použitie skratky alebo plného tvaru v cie ovom jazyku má aj jazyk, 
do ktorého sa prekladá. Ako príklad môže slúži  skratka SR vo východiskových 
textoch v sloven ine. Odporú ame ju v prekladoch do nem iny nahradi  plným tvarom 
Slowakische Republik (napr. MV SR – Ministerium für Inneres der Slowakischen 
Republik). Vo východiskových textoch v nem ine sa totiž používa v súvislosti so 
Slovenskom, resp. Slovenskou republikou, zna ka SK pod a ISO 3166-1.  

  Pri výbere ekvivalentu skratky v preklade je potrebné využíva  aj lexikálne 
vz ahy medzi skratkou a plným tvarom v zmysle uvedeného názoru Fleischera 
a Barzovej.125 Na synonymický vz ah medzi skratkou a plným tvarom slova odkazuje 
                                            
124 Prevzatie latinských výrazov z východiskového do cie ového textu sa týka nielen skratiek, ale aj 
plných tvarov slov, ím sa v cie ovom texte zachová ú el a funkcia použitia latinského jazyka. Porov. 
as  4.4.1 Preklad právnej terminológie. 

125 Porov. aj Drozd (1973, s. 121). 
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aj definícia Schipannovej (1992, s. 206): „Synonyme sind sprachliche Einheiten oder 
Strukturen, die sich formal unterscheiden, aber ähnliche oder gleiche Bedeutung haben 
und deshalb im Kern der Bedeutung übereinstimmen.“  

 Zákonitosti používania skratiek a skratkových slov v gramatickej rovine 
predstavujú špecifikum nemeckého právneho jazyka. Konkrétne ide o tvary genitívu 
predovšetkým pri odkazoch na konkrétne právne predpisy a ich asti, paragrafy, 
odseky a pod. a formálne vyjadrenie genitívu.126 Zaužívané spôsoby týchto odkazov je 
potrebné rešpektova  pri preklade do nemeckého jazyka, napr.: 
- nach § 57 Abs. 1 des D-Markbilanzgesetzes (DMBilG) vom 31. 8. 1990, 
- § 799 Abs. 2 und 800 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten sinngemäß, nach 

Artikel 14 und 16 der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates, 
- Änderung des RechtspflegerG, 
- Änderung des RpflG, 
- unter Hinweis auf § 7 DatenschutzG, in Verbindung mit § 163 StPO. 

Zovšeobecnene možno konštatova , že pri preklade z nemeckého jazyka do 
sloven iny a opa ne je dôležité pozna  nielen používanie a funkciu skratiek v právnom 
jazyku, ale aj spôsob ich tvorenia a vlastnosti v lexikálnej a gramatickej rovine. Okrem 
pendantu skratky musí prekladate  pri vo be ekvivalentu v cie ovom jazyku zoh adni  

alšie faktory, predovšetkým druh textu, pozíciu skratky vo východiskovom texte, 
jazyk východiskového a cie ového textu (smer prekladu), úzus pri používaní skratky i 
príjemcu východiskového textu.  

Pri preklade právnych textov zo sloven iny do nem iny je potrebné zoh adni  
a dodržiava  už uvedené smernice a pokyny na vyhotovovanie úradných prekladov 
v Nemecku. Pre skratky platí, že je potrebné ur i  ich význam a následne preloži  plný 
ekvivalent.  

Používanie neskrátených tvarov v prekladoch do nemeckého jazyka má oporu aj 
v rakúskej legislatíve. Vo vyhláške o vydávaní cudzincov a právnej pomoci je 
používanie skratiek upravené v § 5: „V styku so zahrani nými úradmi je potrebné 
vyhnú  sa skratkám; v neskrátenej forme je potrebné uvies  hlavne názvy zákonov, ak 
sa nedá s istotou o akáva , že skratky budú pochopené.“127 

 

NORMA 

V prekladoch právnych textov odporú ame používa  preklad plného tvaru 
použitej skratky. 

                                            
126 Porov. as   2.2.2.1 Substantívum v právnom jazyku. 
127 Porov. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen& Gesetzesnum-
mer=10002489&ShowPrintPreview=True. 
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Ak má skratka vo východiskovom jazyku zaužívanú skratku v cie ovom jazyku, 
odporú ame použi  skratku, resp. symbol, napr. §, ods., a pod., at ., resp., zák. – 
§, Abs., u. ä., usw., bzw., Ges. 

Ak je skratka sú as ou obchodného mena, je potrebné prevzia  skratku 
z východiskového jazyka do cie ového jazyka. 

Ponechanie skratky Z. z. pri odkazoch na zákony odporú ame v cie ovom 
nemeckom jazyku len v prípadoch, ke  si to vyžaduje advokátska kancelária na 
základe jej obvyklého styku s príjemcom textu v niektorej z nemecky hovoriacich 
krajín. 

 

4.4.4 Problémy pri preklade vyplývajúce z rozdielov medzi nemeckým 
a slovenským jazykom 

Pri preklade právnych textov z nemeckého jazyka do slovenského jazyka, resp. 
opa ne, sa prekladate  na základe odlišných jazykových systémov stretáva 
s odlišnos ami v gramatickej, lexikálnej a textovej rovine a je postavený pred úlohu 
výberu vhodných jazykových prostriedkov v cie ovom jazyku. 

 

KONVENCIE 

Za konvenciu možno poklada  prílišné uprednost ovanie jazykových 
prostriedkov z východiskového textu, ím dochádza ku „kopírovaniu“ originálu 
vo všetkých jazykových rovinách a použitiu nevhodných jazykových prostriedkov 
v cie ovom jazyku.    

 

4.4.4.1 Úvahy o problémoch pri preklade vyplývajúcich z rozdielov medzi 
nemeckým a slovenským jazykom 

Niektoré problémy pri preklade právnych textov, ktoré spo ívajú v rozdieloch 
medzi nemeckým a slovenským jazykom a právnym jazykom Nemecka, Rakúska, 
Švaj iarska a Slovenska, pomáha rieši  translatológia, ke  ponúka pre preklad 
právnych textov dokumentárny typ prekladu. V zmysle postupov pri dokumentárnom 
preklade je potrebné opiera  sa o východiskový text, a tak rozdiely napríklad 
v textovej rovine prestávajú by  problémom a prekladate  „kopíruje“ východiskový 
text. 

Pozastavíme sa preto pri javoch, ktoré môžeme priradi  k problémom na 
základe analýzy gramatickej roviny predmetných právnych textov. Rozlišujeme dva 
druhy problémov, spo ívajúcich v rozdieloch medzi sloven inou a nem inou. 
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Na jedenej strane je to používanie odlišných jazykových prostriedkov, ktoré 
vedú k neporozumeniu východiskovému textu, ako sú komplikované konštrukcie, 
pojmová nasýtenos , v nem ine napr. aj používanie konjunktívu, pasívu a rozvitých 
atribútov. Napríklad v uvedenej syntaktickej konštrukcii nie je jednozna né, i sa 
zápor týka len jedného, alebo obidvoch atribútov: 

„Strittig ist die Rechtmäßigkeit des Sammelbescheides für Lohnsteuer [...] für nicht 
angemeldete und abgeführte Lohnsteuer...“ 

Vysvetlenie je možné len na základe kontextu, v ktorom sa uvedené povinnosti 
opakujú aj v iných súvislostiach: 
„die Pflicht zur Einbehaltung und Abführung...“, 
„dass sie zur Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer verpflichtet sei...“, 
„daher sei auch Lehnsteuer nicht einzubehalten und nicht abzuführen. 

Podobné problémy môže spôsobova  použitie pasívu v nemeckom východiskovom 
texte, ke  nie je vo vete uvedený agens a kontext nedáva jasnú odpove  na to, koho sa 
daná výpove  týka.  

 Na druhej strane sú to jazykové prostriedky, ktoré je v cie ovom jazyku 
potrebné nahradi  inými prostriedkami tak, aby sa dodržal ú el ich použitia. Aj 
k týmto môžeme priradi  v nem ine konjunktív, pasív, rozvitý prívlastok, ale aj len, 
jazykové prostriedky na vyjadrenie negácie a už uvádzanú tendenciu k neutrálnemu 
rodovému vyjadrovaniu. 

Konjunktív slúži v nem ine na vyjadrenie nepriamej re i a na vyjadrenie 
modusu. Na vyjadrenie nepriamej re i nemá sloven ina podobnú gramatickú 
kategóriu. Funkcii modusu zodpovedá v sloven ine podmie ovací spôsob. Pri 
preklade z nem iny do sloven iny je dôležité rozlíši  funkciu konjunktívu v texte 
a v prípade nepriamej re i vhodne poukáza  v  sloven ine ako cie ovom jazyku na to, 
že ide o reprodukovanú výpove . Vä ší problém vzniká pri preklade zo sloven iny do 
nem iny, ke  sa nesmie zabudnú  na správne vyjadrenie nepriamej re i a treba 
vhodne použi  túto gramatickú kategóriu verba, o prichádza asto do úvahy pri 
zápisniciach z výsluchov, výpovediach svedkov, v stanoviskách, prípadne v textoch, 
ktoré sa na ne odvolávajú, napr. v uzneseniach a rozsudkoch. 

Príklad zo stanoviska: 

In diesem Schreiben wies der Ef. darauf hin, dass eine Lohnsteuerhaftung der 
Priemstav a.s. als Arbeitgeber nicht gegeben sei, da die Priemstav a. s. unverzüglich 
nach Vorliegen des Lohnsteuerhaftungsbescheides die Arbeitgeberanzeige nach § 41 c 
Abs. 4 S. 1 EStG erstattet hätte. (Konjunktív slúži na vyjadrenie nepriamej re i.) 

Hätte die Priemstav a. s. die Lohsteuer in zutreffender Höhe bei Auszahlung der 
Löhne einbehalten und abgeführt, hätte sie auch die Werbungskosten der 
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Arbeitnehmer nicht auf die einzubehaltende und abzuführende Lohnsteuer anrechnen 
können. (Konjunktív slúži na vyjadrenie podmie ovacieho spôsobu.) 

Uvedené príklady zárove  dokumentujú, ako treba postupova  pri preklade do 
nem iny. 

 Príklady slúžia na dokumentovanie nazna ených problémov a na ich úplné, 
resp. detailnejšie priblíženie by bol potrebný vä ší priestor.128 Na poukázanie možných 
riešení pri prekonávaní uvedených problémov pokladáme za dostato ný uvedený 
zovšeobec ujúci poh ad. Za najdôležitejší krok považujeme dôkladnú jazykovú 
analýzu a použitie jazykových prostriedkov príslušného cie ového právneho jazyka. 

 

NORMA 

Napriek dokumentárnemu prekladu je potrebné akceptova  rozdiely medzi 
sloven inou a nem inou a v cie ovom jazyku odporú ame použi  v jednotlivých 
jazykových rovinách jazykové prostriedky cie ového právneho jazyka. 

 

4.4.5 Chyby vo východiskovom texte 

 Chyby vo východiskovom texte patria tiež k fenoménom, ktoré musí 
prekladate  rieši  a pre ktoré musí v procese prekladu h ada  postupy a riešenia. 
Právne texty justi ných orgánov nie sú nijakou výnimkou. Aj medzi nimi sa nájdu 
texty s rôznymi druhmi chýb. Možnosti postupov a riešení, ktoré prichádzajú pri 
preklade defektných právnych textov justi ných orgánov a pre justi né orgány do 
úvahy, sa odlišujú od prekladov v rámci iných komunika ných situácií. Chyby 
v právnych textoch justi ných orgánov možno z translatologického poh adu priradi  
k zvláštnostiam týchto právnych textov.  

 

KONVENCIE 

Vo všeobecnosti možno konštatova , že chyby vo východiskových právnych 
textoch justi ných orgánov prekladatelia nekorigujú, ale na chybu poukážu. 

 

4.4.5.1 Úvahy o chybách vo východiskovom texte 

V odbornej literatúre sa stretávame s rôznymi uhlami poh adu na chyby vo 
východiskovom texte a s odlišnými postojmi k prekladu, prenosu i korektúre chýb. 
V tejto súvislosti možno súhlasi  s úvahami Schmitta (1999, s. 147) o defektoch vo 
                                            
128 Porov. uricová, 2013. 
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východiskovom texte, o analýze a klasifikácii chýb129 vo východiskovom texte 
a s potrebou vychádza  z ponímania textu130 a defektu. Polemiky o kritériách 
defektného textu ho priviedli k formulácii: „Ein Text ist defekt, wenn er suboptimal 
ist, also in irgendeiner Hinsicht nicht so gut, wie er idealerweise sein könnte.“ 
(Schmitt, 1999, s. 147). Popri prízna ných chybách poukazuje na typické riešenia. 
Upozor uje na možnos  korektúry na základe kontextu, na potrebu konzultácie 
s objednávate om, aby si prekladate  overil a potvrdil správnos  interpretácie, ale aj na 
nevyhnutnos  korektúry, ke  pri nesprávnom výbere slova vo východiskovom texte 
zdôraz uje potrebu nepreklada , o v texte stojí, ale o sa myslí. Zástancom opráv 
chýb v preklade je aj Schreiber (2004, s. 271). Pod a neho závisí legitimita korektúry 
od druhu textu. Korektúry chýb v odborných textoch sú pod a neho nielen legitímne, 
ale dokonca obligatórne. Výnimku predstavujú rôzne listiny a dokumenty, na ktoré sa 
korektúry nevz ahujú. Pod a Kollera (2004, s. 195) prestáva by  každé „vylepšenie“ 
východiskového textu v preklade reprodukciou textu a stáva sa produkciou textu 
a kladie si otázku, i má prekladate  právo alebo povinnos  opravova  východiskový 
text. Na defektné východiskové texty upozor uje aj Kußmaul (2007, s. 173) a stavia 
dobrých prekladate ov do pozície expertov na prácu s textom, ktorí majú kompetencie 
na odstránenie chýb. Zdôraz uje pritom, že ich návrhy korektúr musia ma  správny 
tón. Na pozíciu prekladate a vo vz ahu k chybám vo východiskovom texte má 
rovnaký názor aj Rakšányiová (2005, s. 27): „Prekladatelia sa pokladajú za expertov, 
ktorí vytvárajú texty napriek kultúrnym a jazykovým bariéram. [...] Prekladatelia 
odha ujú chyby vo východiskových textoch a upozor ujú na ne.“ 

Analogicky by sa dalo polemizova , o vlastne poklada  za chyby v právnom 
texte alebo ktorý právny text možno poklada  za defektný. Takéto úvahy i ur enie 
kritérií nie sú však také dôležité ako možnosti a postupy, resp. práva a povinnosti, 
prekladate a, ktoré má. Na tomto mieste je potrebné opätovne zdôrazni , že píšeme 
o právnych textoch, ktoré – ak použijeme terminológiu justi ných orgánov – 
vyhotovili justi né orgány a objednávate om aj príjemcom prekladu sú tak isto 
justi né orgány. Prekladate  týchto textov je povinný sprostredkova  informáciu 
východiskového textu bez zmeny. Na základe toho je na klasifikáciu chýb v právnych 
textoch justi ných orgánov ú elnejšie použi  ako kritérium práve možnosti, resp. 
obmedzenia, prekladate a pri preklade defektných astí východiskového textu. Pod a 
tohto kritéria rozlišujeme dve základné skupiny chýb: 

                                            
129 Za typické defekty pokladá Schmitt (1999, s. 148) formálne chyby; chybné ísla a jednotky miery; 
preklepy a tla ové chyby, ktoré menia zmysel; diskrepanciu medzi verbálnym textom a obrázkom, 
diskrepanciu medzi textom a realitou; výrazové chyby; chyby ovplyv ujúce zrozumite nos . 
130 Pod a Schmitta (1999, s. 147) platí pre daný lánok definícia textu: „Ein Text ist ein semantisch 
und/oder funktional orientierter, kohärenter Komplex aus verbalen und/oder nonverbalen Zeichen, der 
eine für den Adressaten erkennbare kommunikative Funktion erfüllt und eine inhaltlich und funktional 
abgeschlossene Einheit bildet.“ 
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a) chyby nezávažné, ktoré môže prekladate  korigova , 
b) chyby, ktoré musí prekladate  prenies  do cie ového textu.  

Uvedené skupiny chýb môžeme klasifikova  pod a jazykovej roviny, v rámci ktorej sa 
vyskytujú. Pri h adaní riešení pre preklad je potrebné nazera  na chyby vo 
východiskovom texte komplexne, pri om je rozhodujúci už uvedený druh chyby. 
Prekladate  je povinný rozlíši  hranicu legitimity korektúry. 

 Nezávažné chyby môže prekladate  „ignorova “ ako chyby, to znamená, že 
chyby neprenesie do cie ového textu a môže ich v preklade korigova  bez toho, aby 
v preklade poznámkou odkazoval na chybu v origináli. K týmto chybám zara ujeme 
ortografické chyby, spôsobené preklepmi vo východiskovom texte, ale aj gramatické 
chyby. Pre všetky chyby tejto skupiny platí, že neovplyv ujú význam slova, resp. 
vä šej asti textu (napr. chyby v interpunkcii, ako chýbanie alebo pridanie 
interpunk ného znamienka, vypadnutie písmena, zámena malého a ve kého písmena, 
medzera a pod.: Banska Bystrica, Bánska Bystrica, Banská bystrica, s.r . o. namiesto s. 
r. o.; z gramatických chýb sú naj astejšie zastúpené nesprávne koncovky pri ohýbaní 
slov, preklepy v nemeckých lenoch a pod.). Na základe rozdielov medzi sloven inou 
a nem inou niektoré chyby ani nie je možné prenies  do cie ového jazyka, ak by to 
prekladate  aj chcel urobi . Sú to napr. chyby v písaní ve kých písmen, písaní i/y a i. 

Z vlastnej prekladate skej praxe môžeme uvies  príklad textu v slovenskom 
jazyku s nespo etnými pravopisnými, gramatickými a syntaktickými chybami, ktoré 
vzh adom na rozdiel medzi sloven inou a nem inou nebolo možné prenies  do 
cie ového nemeckého jazyka. Okrem toho by tieto chyby v cie ovom texte neplnili 
nijakú funkciu. Napr. gramatické chyby (nesprávne ohýbané slová) sa nedali vyjadri , 
ke že v nem ine sa formálne vyjadrovali príslušné gramatické kategórie inak; to isté 
platí pre pravopisné chyby v písaní i/y, ke že v nem ine sa napr. i/y 
v zodpovedajúcom ekvivalente ani nevyskytuje (zásada špecialiti – Grundsatz der 
Spezialität).131 

Aj pri takýchto nezávažných, niekedy až banálnych chybách, ktoré nemajú vo 
východiskovom texte negatívny vplyv na odovzdávanú informáciu a funkciu textu 
a prekladate  nemôže ma  nijaké pochybnosti o význame slova, vety i vä šej asti 
textu, je potrebné zoh adni  chybu v celom kontexte a nemôže by  korigovaná 
v každej situácii. Ako príklad môže slúži  názov spolo nosti vo východiskovom texte 
v nem ine. V textoch obsiahnutých v spise sa jej názov Gebrüder Woerle vyskytol 
viackrát. Bez akýchko vek pochybností o tom, že ide o tú istú spolo nos , sa objavuje 
názov Gebrüder Sperle tiež viackrát. Spolo nos  je totiž bližšie identifikovaná sídlom. 
Túto chybu bolo potrebné prenies  do prekladu. Nesprávny názov spolo nosti sa 
dostal do spisu prostredníctvom prekladu z angli tiny do nem iny. V alšom 
                                            
131 Porov. uricová 2016. 
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samostatnom texte v spise autor textu, pracovník polície, upozor uje na uvedenú 
chybu: „... v preklade sa uvádza spolo nos  Gebrüder Sperle, pritom ide však 
o spolo nos  Gebrüder „Woerle“. Korektúra uvedenej chyby by viedla v tomto 
prípade k nedorozumeniu, príjemca prekladu by nenašiel súvislos  textu (e-mailu) 
s touto informáciou a textami v spise a uvedené upozornenie by sa javilo ako 
neopodstatnené. Inou z možností by bolo v zátvorke poukáza  na chybu (pozn. 
prekladate a: pravdepodobne chyba v origináli, resp. chyba v origináli), ak by 
sa uvedený vysvet ujúci text v spise nenachádzal.  

 Druhú skupinu chýb predstavujú chyby, ktoré môžu, ale nemusia by  zjavné na 
prvý poh ad a pozorný prekladate  ich zistí na základe kontextu, na základe 
intertextových vz ahov, resp. vlastných poznatkov. Sú to chyby, ktoré musia by  
prenesené do prekladu. Prekladate  má pritom možnos  v zátvorke upozorni , že ide, 
pravdepodobne, o chybu v origináli, hlavne preto, aby sa v priebehu alších právnych 
úkonov v predmetnom konaní chyba alej neprenášala. Korektúra závažných chýb si 
vyžaduje predchádzajúcu komunikáciu a konzultáciu s objednávate om prekladu. 
V zmysle uvedenej Schmittovej klasifikácie sa to týka formálnych chýb, chybných 
ísiel a jednotiek miery, tla ových chýb a preklepov, ktoré menia význam slova; 

výrazových chýb, diskrepancií medzi textom a realitou. Výrazové chyby 
a diskrepancie medzi verbálnym textom a obrázkami sa v analyzovaných textoch 
nevyskytovali. Posledná skupina chýb, ktoré Schmitt (1999, s. 150) ozna uje ako 
Verständlichkeitsdefekte, sa právnych textov v podstate netýka, nako ko majú mnohé 
z predmetných právnych textov predpísanú mikro- a makroštruktúru alebo majú 
dokonca formu tla iva.  

Možnosti prekladate a ilustrujeme na konkrétnych príkladoch k jednotlivým 
typom chýb z vlastnej prekladate skej praxe. 

Formálne chyby, ako je chýbanie ur itej menšej asti textu (vynechanie riadka 
a pod.), prekladate  zistí pomerne jednoducho, oby ajne slovné spojenie alebo veta 
nedáva zmysel a vzniká problém pri porozumení asti textu a pri jeho preklade. 
V prípade, že ide o chybu v ustanovení právneho predpisu, nie je problém zisti  
správne znenie v príslušnom zákone. Prekladate  nemá právo takýto text opravi . Po 
konzultácii s objednávate om prekladu prichádzajú do úvahy dve riešenia. Prvým 
riešením je korektúra textu po súhlase objednávate a a dodaní správnej verzie textu, ku 
ktorej sa preklad pripojí. Toto riešenie nie je vždy možné. Ak je objednávate om 
prekladu súd a rovnopisy daného textu boli už zaslané ú astníkovi alebo ú astníkom 
konania s chybou, správna verzia textu musí by  vyhotovená ako nové uznesenie, 
ktoré je potrebné znovu zasla  ú astníkom konania. Toto riešenie sa vz ahuje aj na 

alšie druhy chýb, ktoré nemá prekladate  právo korigova . Druhým riešením je 
poukázanie na chybu v preklade. Prekladate  prenesie chybu do prekladu a v zátvorke 
upozorní, že text prekladu zodpovedá originálu, napr. (pozn. prekl.: chyba v origináli; 
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chýbajúca as  textu v origináli a pod.). Ak by na základe prenesenej chyby hrozilo, že 
nebude dosiahnutý cie  komunikácie, môže prekladate  vysvetlenie v zátvorke doplni  
o správne znenie, napr. (pozn. prekl.: chyba v origináli, resp. chýbajúca as  textu 
v origináli; pravdepodobne správne:...). 

Chybné ísla a jednotky miery prekladate  zistí na základe kontextu. Ak sa 
v právnom texte vyskytujú ísla, prípadne ísla s jednotkami miery, opakujú sa v texte 
viackrát (dátumy narodení, iné dátumy, ísla ú tov, ísla faktúr, sumy faktúr, 
množstvá tovaru a pod.). Na rozdiel od iných druhov textov prekladate  nemá právo 
tieto chyby opravova  a musí ich prenies  do prekladu, aj ke  sú chyby asto 
spôsobené preklepom. Na tieto chyby nie je potrebné upozor ova  objednávate a, 
posta í na ne upozorni  v texte, napr. (pozn. prekl.: pod a originálu; pravdepodobne 
chyba v origináli a pod.). 

Pri zjavných preklepoch, ktoré menia význam slova a správny význam slova je 
zrejmý z kontextu, nie je potrebná konzultácia s objednávate om a prekladate  použije 
bu  už uvedený spôsob prenesenia chyby a upozornenia na chybu, alebo použije 
správny význam slova a v zátvorke uvedie, že v danom slove je v origináli chyba. 
Napríklad v prepise zápisnice, kde je namiesto slova gelebt uvedené gelegt, 
navrhujeme: Zuvor habe ich bereits hier gelegt und zwar seit 1991... Predtým som tu 
už žil (v orig. preklep – pozn. prekl.), a to od roku 1991... 

Na diskrepancie medzi textom a realitou, ktoré môže prekladate  vo 
východiskovom texte sám zisti , môže v preklade upozorni  alebo ich ponecha  
v preklade bez komentára. Zistené rozdiely môže prekladate  prekonzultova  aj 
s objednávate om prekladu. V niektorých prípadoch nie je potrebné v preklade 
upozor ova , že ide o chybu, a to predovšetkým v prípadoch, ke  autor textu dá 
súhlas na ponechanie chyby v preklade, o om sa však príjemca cie ového textu 
nedozvie. Príkladom takejto chyby a takéhoto postupu je predvolanie na pojednávanie 
z roku 2010, v ktorom sa v dôsledku automatického použitia textov s predpísanou 
mikroštruktúrou, makroštruktúrou a obsahom bez aktualizácie niektorých neplatných 
údajov ešte stále objavujú slovenské koruny: V prípade, že sa neustanovíte na súd, 
môže Vás súd da  predvies  orgánmi polície alebo Vám súd môže uloži  poriadkovú 
pokutu vo výške 25.000,- Sk, pri opakovanom takomto hrubom s ažovaní postupu 
konania do 50.000,- Sk...  

Polemizova  možno aj o chybách, ktoré pod a Schmitta (1994, s. 267) 
vyplývajú z existencie polysémie a synonymie termínov a dokumentuje ich príkladmi 
z technických textov. Pre právny jazyk sú, ako sme uviedli, charakteristické synonymá 
predovšetkým na základe odlišnosti tvarov a polysémia sa v právnom jazyku poci uje 
na základe vz ahu medzi právnym a bežným jazykom, prípadne jazykom iných 
vedných odborov. Porušenie jednozna nosti termínov teda nepokladáme za chyby 
v právnych textoch, ale za vlastnos  právneho jazyka a na druhej strane za problém pre 
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prekladate a. Rovnako by sa dalo polemizova  o rukou dopísaných astiach textu 
alebo pre iarknutých astiach textu. Napriek tomu, že tieto asti predstavujú problém 
pre prekladate a, ak ide o ne itate ný rukopis, prípadne s ažený použitím skratiek, 
nepokladáme tieto asti textu za chyby vplývajúce na zrozumite nos  textu. Ide 
obvykle o rôzne poznámky, vložené do textu po as riešenia danej právnej veci 
a majúce svoju funkciu pre autora dopísaného textu v rámci celého kontextu. 
Ne itate ný rukopis je problémom zrozumite nosti len pre prekladate a, pre príjemcu 
môže, naopak, rukou dopísaná as  textu predstavova  vysvetlenie hlavného textu. 
Prekladate  upozorní v preklade, že ide o rukou dopísanú as . Za chybu vo 
východiskovom texte by sa dali tieto asti textu poklada , ak sa prekladate ovi 
nepodarí rozlúšti  rukopis a je nútený v preklade použi  poznámku: ne itate ný text, 
avšak za predpokladu, že pre príjemcu cie ového textu by táto as  textu plnila tú istú 
funkciu ako pre jeho autora.  

Defektné východiskové texty znamenajú problém pre každého prekladate a.132 
Prekladate  právnych textov pre justi né orgány má ve mi malé kompetencie pri 
korigovaní chýb a treba zdôrazni , že je povinný dodrža  hranicu legitimity korektúry. 
Schmittove odporú ania, že prekladate  je niektoré chyby povinný opravi  
a preklada , o chce autor textu vyjadri , a nie, o je v texte, sa na dané právne texty 
nevz ahuje. Na druhej strane je prekladate  povinný zachováva  princípy lojality 
a etiky vo i objednávate ovi prekladu a autorovi východiskového textu. Má možnos  
upozorni  v preklade, že ide o chybu vo východiskovom texte, ím môže predís  jej 

alšiemu opakovaniu.  

Obdobné odporú ania platia aj pre úradných prekladate ov v Nemecku. Pod a 
uvedených smerníc a pokynov platí, že ortografické chyby, pokia  nemenia význam 
slova, možno v preklade ignorova  bez komentára. Chyby sa inak v zásade nekorigujú 
a pri ich prenose do prekladu je na ne potrebné upozorni . 

 

NORMA 

Zanedbate né ortografické chyby, ktoré nemenia význam slova, možno na 
základe uvedených komentárov ignorova .  

Na ponechané chyby odporú ame v preklade upozorni . 

  

                                            
132 Kautz (2000, s. 120) poukazuje na pozíciu a kompetencie autora východiskového textu ako na 
jeden z možných pragmatických prekladate ských problémov, a to predovšetkým pri chybách vo 
východiskovom texte: „Sehr häufig enthält der Ausgangstext größere oder kleinere Defekte, mit denen 
der Übersetzer umgehen muss, was im Extremfall Rückfragen beim Verfasser bzw. Auftraggeber 
erforderlich machen kann.“ 
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10 ZÁVER 
 

V sú asnom svete, charakterizovanom globalizáciou a internacionalizáciou, sa 
aj vo vedeckom a teoretickom dianí posúvajú do popredia kultúrne a interkultúrne 
aspekty. V týchto dimenziách je potrebné chápa  aj medzinárodnú komunikáciu 
v oblasti práva. Interkulturalitu reprezentujú samotné základné elementy tejto 
komunikácie – jazyk a právo. Nosite om znakov interkulturality je tak odborná 
medzinárodná komunikácia v oblasti práva, ako aj translácia a translát, ktoré ju 
umož ujú. Translatológia ako mladá, ale emancipovaná a moderná veda nezostáva 
bokom od moderných trendov a na základe uplat ovania kultúrnych aspektov definuje 
prekladanie a preklad ako transfer kultúry. Pôsobenie prekladate a v medzinárodnej 
právnej komunikácii stavia teóriu prekladu pred novú úlohu – venova  v rámci 
pragmatických a kultúrnych aspektov priestor špecifikám komunikácie, ktorá 
zabezpe uje transfer medzi právnymi kultúrami. 

 Pri nap aní cie ov predloženej publikácie a v snahe zostavi  o 
najkomplexnejší a najdetailnejší poh ad na problematiku prekladu právnych textov zo 
všetkých relevantných aspektov sme postupovali v duchu uvedených trendov. 
Predmetné právne texty ako východiskové a cie ové texty sme sledovali 
v interdisciplinárnom kontexte cez prizmu interkultúrnej komunikácie a procesu 
prekladu, opierajúc sa o detailnú charakteristiku právneho jazyka, o špecifiká 
predmetných právnych textov a pracujúc s jazykovým párom nem ina – sloven ina.  

 Pri koncipovaní danej publikácie sme vychádzali z vlastnej prekladate skej 
praxe a z právnych textov, ktorých preklad si vyžiadali slovenské justi né orgány, t. j. 
súdy a prokuratúry za posledné roky – od januára 2010 do septembra 2016. Ich 
analýza, komparácia a interpretácia bola bázou na dokumentovanie aspektov 
a faktorov procesu prekladu.  Z textových žánrov boli najviac zastúpené: dožiadanie 
o právnu pomoc, uznesenia, návrhy (žaloby), rozsudky, zápisnice z výsluchu, 
stanoviská, znalecké posudky a iné listinné dôkazy. V prekladoch pre prokuratúru boli 
zastúpené vä šinou celé spisy, zasielané ako dožiadania o právnu pomoc, ktoré 
obsahovali rôzne druhy textov s rozdielnym rozsahom (zápisnica o trestnom 
oznámení, uznesenie, upovedomenie svedka, zápisnice z výsluchu, rôzne listinné 
dôkazové materiály, žiados  o vyhlásenie pátrania), a odpovede na dožiadanie. Na 
analýzu a komparáciu boli použité aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky, dostupné na internete a dokladujúce používanie jazykových prostriedkov 
prevzatých z prekladov z nemeckého jazyka.  

 Predmetné právne texty boli zdrojom problémov, ktoré sme zovšeobecnili 
a priblížili v kontexte panujúcich translatologických názorov a vlastných postojov. 
Právny jazyk má osobitné postavenie medzi odbornými jazykmi, o ur uje špecifický 



126 
 

status prekladu právnych textov v rámci prekladov odborných textov. Právny jazyk nie 
je medzinárodným, univerzálnym odborným jazykom ako ostatné odborné jazyky, 
ke že je viazaný na právny systém konkrétneho štátu. Táto zvláštnos  je osobitne 
výrazná v rámci právneho jazyka nemecky hovoriacich krajín. Na základe odlišných 
právnych systémov nie je nemecký právny jazyk univerzálnym právnym jazykom 
nemecky hovoriacich krajín, ale existuje právny jazyk Nemecka, Rakúska, 
Švaj iarska, Lichtenštajnska, ale aj Belgicka, južného Tirolska a nemecký právny 
jazyk Európskej únie. Z tejto zvláštnosti právneho jazyka vyplýva  „zákonitos “ pre 
preklad právnych textov, ktorou je prenos právnych obsahov z jedného jazyka do 
druhého so zoh adnením právnych poriadkov a kultúrnych špecifík. To znamená, že 
preklad právnych textov nie je prekladom z jedného jazyka do druhého jazyka, ale 
prekladom z právneho poriadku jedného jazyka do právneho poriadku druhého jazyka.  
Predpokladom na plnenie funkcie sprostredkovate a v tejto komunikácii je dôkladné 
poznanie vlastností pracovných právnych jazykov. Z tohto dôvodu je v publikácii 
vymedzený priestor postaveniu právneho jazyka v systéme jazyka, v právnej vede, 
vlastnostiam i zvláštnostiam právneho jazyka vo všetkých jazykových rovinách. 

 Základným a všeobecným kritériom pri vo be typu prekladu je druh textu. 
Právne texty justi ných orgánov patria k primárne informatívnym textom, ktoré majú 
predovšetkým informa nú, opisnú, vysvet ujúcu, deklaratívnu a direktívnu funkciu. 
V interkultúrnej a interlingválnej komunikácii medzi justi nými orgánmi sú funkcie 
informatívnych textov dop ané a sprevádzané aj apelatívnou funkciou. Na základe 
toho sa na ne vz ahuje dokumentárny typ prekladu. Znamená to, že pri preklade 
predmetných právnych textov sa uplat uje primárne metóda, v popredí ktorej stojí 
predmet komunikácie, zachovanie obsahu a faktov v preklade, a mierou ekvivalencie 
je invariancia v rovine obsahu. Pre dokumentárny preklad je charakteristické, že si na 
základe „diktátu“ originálu zachováva prvky východiskového textu, pripúš ajú sa 
poznámky a vysvetlivky, takže príjemca prekladu poci uje prítomnos  cudzích prvkov 
v preklade a nemá dojem, že íta originál. 

 V súvislosti s uvedeným a v translatológii všeobecne prijímaným názorom, 
ktorý sa týka aplikácie dokumentárneho typu prekladu na primárne informatívne texty, 
poukazujeme na skuto nos , že pri preklade právnych textov justi ných orgánov je 
nevyhnutný diferencovaný prístup k východiskovému textu v konkrétnej 
komunika nej situácii a tiež je dôležité rozlišovanie hraníc diktátu originálu.  

 Zastávame názor, že v rovine textu je potrebné zachova  makroštruktúrne 
znaky, aby sa zachovala dokumentárna porovnate nos  textov a štýl východiskového 
textu. V tejto súvislosti poukazujeme na faktory opakovanej komunikácie medzi 
justi nými orgánmi príslušných krajín, ktoré pod a nášho názoru ur ujú prekladate ovi 
povinnos  pridržiava  sa textov z prechádzajúcej komunikácie. Týka sa to astí textov, 



127 
 

ktoré je potrebné preloži  spätne do pôvodného východiskového jazyka. V takomto 
prípade je nutné zachova  pôvodné znenie danej asti textu vo všetkých rovinách.  

 V syntaktickej rovine nie je pod a nášho názoru nevyhnutná striktná vernos  
originálu, a teda dokumentárnemu typu prekladu. Sme za dodržiavanie 
charakteristických znakov konkrétneho typu a žánru východiskového textu a ich 
prenos do cie ového textu. Máme na mysli predovšetkým úvodné asti uznesení 
a výrokové asti rozsudkov, ktoré majú napr. v sloven ine formu jednej vety, alej 
strohé konštrukcie v tla ivách a formulároch. Na druhej strane je potrebné vychádza  
z rozdielov medzi sloven inou a nem inou a v preklade používa  konštrukcie 
charakteristické pre konkrétny cie ový právny jazyk. Naše tvrdenie sa týka aj postupu 
pri preklade štandardizovaných formúl a má oporu aj v teórii prekladu. Pri takýchto 
syntaktických konštrukciách nemá prekladate  nijakú slobodu a musí použi  
konštrukciu, ktorá je zaužívaná v cie ovom jazyku, aj v prípade odlišnej gramatickej 
stavby, samozrejme, za predpokladu, že v cie ovom jazyku existuje. Požiadavka 
uprednostnenia syntaktických jazykových prostriedkov cie ového jazyka sa týka aj 
požiadavky rodovo neutrálneho vyjadrovania. 

 Striktné pridržiavanie sa východiskového textu a „kopírovanie“ 
východiskového textu sa pod a nášho názoru vz ahuje aj na lexikálnu rovinu len 
iasto ne. V lexikálnej rovine podporuje náš názor aplikovania diferencovaného 

prístupu k uplat ovaniu  verného, exotizujúceho i doslovného prekladu spôsob 
h adania ekvivalentov k právnym termínom, ur itým a neur itým právnym pojmom 
a ustáleným štandardizovaným formulám. Pri h adaní ekvivalentov k právnej 
terminológii je nevyhnutné vychádza  z predchádzajúcej analýzy a interpretácie 
východiskového textu a pri preklade do nem iny z porovnania termínov v právnom 
jazyku Nemecka, Rakúska a Švaj iarska. Tento názor má oporu aj v samotnej podstate 
prekladu právnych textov, to znamená, že je potrebné preklada  z jedného právneho 
jazyka do druhého právneho jazyka, z právneho poriadku jedného jazyka do právneho 
poriadku druhého jazyka.   

  Náš názor, že nie je potrebné uplatnením prekladate ských postupov a výberom 
jazykových prostriedkov osobitne upozor ova  príjemcu cie ového textu na to, že 
ne íta originál, potvrdzuje aj samotná forma, ktorá je pre overený preklad predpísaná – 
zviazanie prekladu s originálom. Na druhej strane, ak sú k dispozícii paralelné 
originálne texty v cie ovom jazyku, je potrebné ich použi . 

Vychádzajúc z analýzy a komparácie textov z prekladate skej praxe, 
konštatujeme, že osobitosti prekladu právnych textov justi ných orgánov sa prejavujú 
v tom, že prekladate ské postupy nie sú dané ako univerzálne pravidlo a platí tu primát 
a pravidlo skoposu. Aj pri tom istom jave i probléme sa dokonca v tom istom texte 
môžu uplatni  rôzne postupy a rôzne riešenia prekladu. Tak ako pri ostatných 
prekladoch aj tu sa vychádza zo sú innosti, nadradenosti i dominantnosti textových 
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a mimotextových faktorov, ktoré ur ujú spôsob prekladu. Napr. pri geografických 
názvoch sú rozhodujúce kontextové súvislosti, as  textu, v ktorej sa názov použije. 
Podobne môžeme postupova  pri názvoch právnych predpisov, kde je jedným 
z rozhodujúcich faktorov osobnos  príjemcu, u ktorého predpokladáme znalosti 
z medzinárodného práva. Rozhodujúcim faktorom pre konkrétne riešenie prekladu 
môže by  aj forma názvu, ktorú používajú komunika ní partneri. Znamená to, že 
konkrétna situácia a ú el prekladu rozhoduje o uplatnení príslušného postupu. 
Vychádzajúc z teórie skoposu, vnímajúcej východiskový text ako „ponuku 
informácií“, sa tieto informácie sprostredkúvajú v cie ovom texte na základe danej 
komunika nej situácie a s využitím ponuky informácií, ktoré sú touto komunika nou 
situáciou ovplyv ované a determinované. 

Opierajúc sa o translatologické koncepcie, analyzované, porovnávané 
a interpretované právne texty a o vlastnú skúsenos , môžeme konštatova , že všetky 
špecifické vlastnosti právneho jazyka sa premietajú aj do osobitostí prekladu 
predmetných právnych textov a do potreby špecifického prístupu k prekladu týchto 
textov. 

Na viacerých miestach sme zdôraznili špecifickos  a osobitos  právneho jazyka 
a právnych textov, ako aj väzbu právneho jazyka na právne systémy. Tieto skuto nosti 
kladú mimoriadne nároky na kompetencie prekladate a. Odhliadnuc od lingvistických 
a translatologických kompetencií, prekladate  právnych textov stojí pred osobitnými 
dodato nými požiadavkami. K takýmto požiadavkám patria poznatky z oblasti práva, 
právnych poriadkov, iných vedných odborov, skúsenosti v porovnávaní právnej 
terminológie, poznanie metód výkladu právnych predpisov, zru nos  v interpretácii 
právnych textov a neposlednom rade aj schopnos  rešeršova .  

V súvislosti s formulovanými názormi a závermi konštatujeme, že preklad 
právnych textov justi ných orgánov a pre justi né orgány, ale aj preklad právnych 
textov vôbec si ako osobitný druh kultúrneho transferu vyžaduje nielen špecifický 
prístup k východiskovému textu a celému procesu prekladu, ale aj samostatný priestor 
v teórii prekladu.  

Priklá ame sa k názoru o potrebe i existencii samostatnej kategórie prekladu 
právnych textov, ba dokonca o potrebe sformulova  vlastnú teóriu pre preklad 
právnych textov. Signálom existencie vlastnej kategórie prekladu právnych textov je 
skuto nos , že prekladom právnych textov sa v translatológii venuje pozornos  
v širokom spektre aspektov, ktoré vyplývajú z interkulturality, interdisciplinarity 
a špecifík právnych textov a odrážajú sa rovnako v poukazovaní na parciálne otázky 
teórie a praxe prekladu právnych textov.  

Predkladanú publikáciu možno chápa   ako ponuku základných rysov pre teóriu 
prekladu právnych textov a ako posun na ceste od konvencií k normám prekladu 
v právnom diskurze. 
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11 ZUSAMMENFASSUNG 
 

 Im Zuge der zunehmenden Globalisierung und Internationalisierung gewinnt 
sowohl die internationale als auch interkulturelle Fachkommunikation an Bedeutung. 
Dies gilt auch für die Kommunikation im Recht, da die heutige Welt und der Alltag 
durch Rechtsverhältnisse und Rechtsakte verschiedener Qualität geprägt und von 
eingehender mehrsprachiger Auseinandersetzung mit Rechtsinhalten verschiedener 
Rechtssysteme begleitet werden. In der interkulturellen Kommunikation stellen die 
Translation und der Translator einen wichtigen und unentbehrlichen Bestandteil dar, 
weil sie nicht nur die Kommunikation vermitteln, sondern auch die mehrsprachige 
Auseinandersetzung ermöglichen. Rechtstexte jeder Art und jeder Form sind einerseits 
Objekt und andererseits Mittel für das Zustandekommen der Verständigungen im 
juristischen Fachbereich, sowohl unter Experten als auch zwischen Experten und 
Laien.    

 Die durch die Translation vermittelte interkulturelle Kommunikation im 
juristischen Fachbereich steht im Mittelpunkt der vorliegenden Publikation, und wird 
unter verschiedenen Aspekten und Zusammenhängen behandelt.  

 Das Ziel der Publikation ist auf theoretische Ausgangspunkte, Probleme bei der 
Übersetzung von Rechtstexten und mögliche Lösungen hinzuweisen und eine 
möglichst komplexe und detaillierte Darstellung der Problematik der Übersetzung von 
Rechtstexten unter den übersetzungsrelevanten Aspekten anzubieten. Auf dem Weg zu 
den angeführten Zielen wird von Eigenschaften und Besonderheiten der 
Rechtssprache, konkreten Rechtstexten, dem konkreten Sprachenpaar: Deutsch – 
Slowakisch und von relevanten Aspekten im Übersetzungsprozess ausgegangen. Als 
Basis für Analyse, Interpretation und Komparation werden die Rechtstexte aus eigener 
Übersetzungspraxis verwendet und auch eigene Erfahrungen sowohl aus der 
Übersetzungs- als auch aus der wissenschaftlichen Tätigkeit zu Hilfe genommen. 

 Im Konkreten handelt es sich um die Beschreibung des Ausgangs- und des 
Zieltextes im interdisziplinären Kontext unter den verschiedenen Aspekten der 
interkulturellen Kommunikation und des Übersetzungsprozesses.  

Mit dem Ziel einer möglichst komplexen und detaillierten Darstellung der Problematik 
der Übersetzung von Rechtstexten wird die Rechtssprache im Licht des Sprachsystems 
und in der Rechtswissenschaft dargestellt. Es werden die Merkmale und 
Besonderheiten der Rechtssprache auf der lexikalischen, morphologischen, 
syntaktischen sowie auf der Textebene beschrieben. Im Zusammenhang mit diesen 
Aspekten, sowie den in den folgenden Teilen geschilderten Aspekten und Faktoren 
wird auf die Besonderheit der Rechtssprache sowie der Übersetzung von Rechtstexten 
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hingewiesen, und zwar auf ihre Gebundenheit an die Rechtssysteme der jeweiligen 
Staaten.  

 Große Aufmerksamkeit wird den Rechtstexten unter den in der 
Übersetzungswissenschaft herrschenden Blickwinkeln gewidmet. Das Phänomen des 
Textes stellt die Basis vieler Translationsdefinitionen und –theorien dar. Der Text, der 
Text als Objekt der Tätigkeit des Übersetzers, der Ausgangs- und der Zieltext wird 
zum Gegenstand zahlreicher translatologischer Arbeiten. Im Rahmen der 
translationswissenschaftlichen Gesichtspunkte sind die Typologie, die Analyse und die 
Interpretation des Ausgangstextes von großer Bedeutung. Davon ausgehend werden 
die Rechtstexte einer übersetzungsrelevanten Analyse unterzogen und in der 
Interdependenz der textexternen und -internen Faktoren beschrieben. Aufgrund der 
angeführten Besonderheit der Rechtssprache, sowie der Ansicht, dass es sich bei der 
Übersetzung von Rechtstexten um die Übersetzung aus einer Rechtssprache in eine 
andere handelt, wird auf das Suchen nach Äquivalenten hingewiesen. Die 
Ausgangssprache und die Zielsprache beziehen sich auf unterschiedliche 
Rechtssysteme, was oft begriffliche Inkongruenz zur Folge hat. Diesbezüglich wird 
auch auf die scheinbare „Unübersetzbarkeit“ der juristischen Terminologie, der 
bestimmten und unbestimmten Termini, sowie der juristischen Standardformeln 
hingewiesen.   

Ausgehend von der praktischen Erfahrung bei der Arbeit mit Rechtstexten in 
der Kommunikation zwischen slowakischen und deutschsprachigen (deutschen, 
österreichischen und schweizerischen) Justizorganen wird auf die Rechtsgrundlagen 
der internationalen Rechtskommunikation sowie die Rechtsgrundlagen der 
Übersetzung der Rechtstexte der Justizorgane hingewiesen. Auf eigener praktischer 
Translationstätigkeit basieren auch die Behandlung der ausgewählten Probleme, 
konkret bei Gebrauch und Übersetzung von Eigennamen und Abkürzungen, sowie die 
Auseinandersetzung mit defekten Ausgangstexten. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Übersetzung der 
betreffenden Rechtstexte als kultureller Transfer entsprechendes Vorwissen, 
entsprechende Sprach-, Translations-, Recherchierkompetenzen sowie Kenntnisse aus 
anderen Fachbereichen erfordert und den Übersetzer vor zusätzliche 
Herausforderungen stellt, darunter insbesondere die Beschäftigung mit der 
Rechtsvergleichung und der Interpretation von Rechtstexten um die Kommunikation 
durch das Translat zu vermitteln und das Ziel der vermittelten Kommunikation zu 
erreichen. Um dies zu erfüllen, hat der Übersetzer aufgrund der Texttypologie, der 
übersetzungsrelevanten Textanalyse, der Textinterpretation, der Berücksichtigung der 
Inkongruenz der Rechtsterminologie, der Problematik der juristischen Äquivalenz, 
sowie aller für den Übersetzungsprozess relevanten Faktoren, des konkreten 
Sprachenpaars (Deutsch – Slowakisch) und der konkreten Kommunikationssituation 
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sowie des Kommunikationsziels den entsprechenden Übersetzungstyp und das 
entsprechende Übersetzungsverfahren zu wählen. 

Die vorgelegte Publikation spiegelt das langjährige Interesse für Fachsprachen, 
für die Rechtssprache und die Übersetzung von Rechtstexten wider. Sie zeigt die 
theoretischen Erkenntnisse aus der theoretischen Betrachtung und Überlegungen 
aufgrund praktischer Erfahrungen. Ebenso versucht sie den Weg von Konventionen zu 
Normen in der Übersetzung von Rechtstexten zu skizieren.  

Die Publikation enthält auch einige Resultate des Forschungsprojekts der 
Agentur für die Förderung der Wissenschaft und Forschung APVV-0226-12 „Von 
Konventionen zu Normen der Übersetzung im Rechtsdiskurs“. Das Projekt hat zum 
Ziel Spezifika für die Übersetzung von Rechtstexten und die theoretische Grundlage 
für diese Art der Übersetzung zu formulieren und dadurch zur Qualität der 
Übersetzung von Rechtstexten sowie zur Qualität der Tätigkeit der beeideten 
Übersetzer beizutragen.  

Die Publikation kann als Grundstein des dargestellten Mosaiks der Theorie der 
Übersetzung von Rechtstexten verstanden werden. Als Einleitung für die Erstellung 
der Widerspiegelung dieses Mosaiks im zielsprachigen Textbild sollen die praktisch 
orientierten Teile dieser Publikation dienen. Die Publikation hat die Ambition, die 
Normen für die Übersetzung von Rechtstexten unter anderem auch durch die 
Transformation der Konventionen zu Normen zu schaffen und durch deren 
Anwendung zur Erhöhung der Qualität der Übersetzung im Rechtsdiskurs beizutragen.  

 „Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen.“ Der 
Aphorismus von Mark Twain kann paraphrasiert werden: Übersetzen ist leicht. Man 
muss nur die falschen Wörter weglassen. Diese Publikation soll den Übersetzern 
helfen, aus dem Mosaik der Wörter immer nur die richtigen auszuwählen. 
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