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Na úvod 

V dôsledku globalizácie, teda nárastu medzinárodného prepojenia v takmer všetkých 

oblastiach života, dochádza takisto k prepájaniu jednotlivých právnych systémov. Po 

začlenení Slovenska do Európskej únie sa na náš právny systém aplikuje právo EÚ, čím 

narastá potreba profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov. Tí sú neraz konfrontovaní 

s novými javmi a pri ich termínoch, ku ktorým neexistuje adekvátny výraz, často siahajú po 

internacionalizmoch a neologizmoch.  

Cieľom predkladaného učebného textu je poskytnúť študentom náhľad do problematiky 

prekladu právnych textov z a do nemeckého jazyka. Keďže oblasť práva patrí k jednej 

z najťažších oblastí prekladu odborných textov a keďže je viac ako pravdepodobné, že 

študenti budú vo svojom profesionálnom živote pracovať s takýmito typmi textov čo 

najčastejšie, je nevyhnutné zaoberať sa didaktikou prekladu právnych textov, analýzou 

prekladateľských problémov a  prekladateľskými stratégiami.    

Učebný text pozostáva z teoretického úvodu, ktorý je rozdelený do piatich kapitol. V prvej 

kapitole je načrtnutá charakteristika jazyku práva a funkcie právneho jazyka. V tejto súvislosti 

je potrebné poukázať na základný rozdiel právneho jazyka ako odborného jazyka 

od ostatných odborných jazykov, ktorý spočíva v tom, že jazyk práva je najužšie spätý so 

všeobecným jazykom a využíva v čo najväčšej miere jeho slovnú zásobu.  

Druhá kapitola je zameraná na klasifikáciu právnych textov z jazykovedného hľadiska 

(textovo-lingvistického), ktorá je pre prekladateľov takýchto typov textov relevantná 

z hľadiska pochopenia ich jedinečnej štruktúry (makro- aj mikroštruktúry) hlavne z dôvodu 

zabezpečenia adekvátneho transferu informácií nielen z primárneho obsahového, ale aj 

z nemenej dôležitého formálneho hľadiska.  

Klasifikácia právnych textov z funkčného aspektu je prezentovaná v tretej kapitole. Takýto 

typ klasifikácie je relevantný pre výber vhodnej prekladateľskej stratégie, pretože pri preklade 

textu zákona sa používajú iné stratégie ako napr. pri preklade rozsudku.  

Prekladateľsko-teoretickým východiskom pri preklade právnych textov je funkčne 

orientovaný preklad nemeckej autorky Christiny Nordovej (Nordová 1989, 1993), ktorý je 

podrobnejšie analyzovaný vo štvrtej kapitole. S funkčne orientovaným prekladom je úzko 

prepojená metóda kontrastívnej terminológie a metóda porovnávania práva. Prekladateľ z a do 

nemeckého jazyka si pri preklade právnych textov musí uvedomiť fakt, že nemecký jazyk sa 

ako právny jazyk používa vo viacerých právnych systémoch, napr. v Nemecku, Rakúsku, 

Švajčiarsku a pod., čo znamená, že sa najprv musí rozhodnúť pre právny poriadok cieľového 
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jazyka. Nejde tu teda len o preklad z jedného jazyka do druhého, ale o preklad z jedného 

jazyka s istým právnym poriadkom do druhého jazyka s iným právnym poriadkom.  

Pri aplikácii uvedených teórií na konkrétny preklad je podľa nás potrebné rozlišovať medzi 

dvomi hlavnými právnymi systémami, ktorými sú kontinentálny a angloamerický právny 

systém. Ich hlavné črty a rozdiely medzi nimi s dôrazom na komparáciu nemeckého 

a slovenského právneho systému sú prezentované v poslednej šasti štvrtej kapitoly.  

Zásadami prekladu geografických názvov, vlastných mien a názvov inštitúcií sa zaoberá piata 

kapitola.   

Uvedené teoretické východiská tvoria základný „predstupeň“ k ich aplikácii na preklad 

konkrétnych textových jednotiek, ktoré sú uvedené v ďalších častiach učebného textu (spolu 

10 textov). Texty pochádzajú z reálnych spisov prokuratúry a súdu vlastnej prekladateľskej 

činnosti, čím je zabezpečená úzka prepojenosť teórie s praxou. K jednotlivým textom sú 

pripojené cvičenia, ktorých zámerom je poukázať na ich obsahové a formálne špecifiká 

v rámci textových typov aj tried. Osem textov je v nemeckom jazyku a dva sú v slovenskom 

jazyku. Takto zámerne koncipované texty vychádzajú z predpokladu, že až po osvojení si 

lexikálnej, morfologickej aj syntaktickej a štylistickej štruktúry nemeckého textu je možný 

adekvátny preklad slovenských textov do nemeckého jazyka.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


