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QUO VADIS NORMOTVORBA? (kvalita právnych termínov a pojmov) 
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QUO VADIS LAWMAKING? (quality of legal terms and concept of law) 
 
 
ABSTRAKT  

Príspevok sa zaoberá problematikou formulácie návrhu právneho predpisu. Pojmy a právna 

terminológia sú najdôležitejšie časti návrhu. Tieto sú často nie celkom presne definované. Tvorba 

právnych noriem je komplexný odborný proces, na ktorom by sa mali podieľať vzdelaní právnici a 

skúsení experti z danej problematiky. Tomuto problému je venovaná malá pozornosť, čo následne 

komplikuje aplikáciu zákonov v praxi.  
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ABSTRACT 

Presented paper deals with the problem of enactment formulation. Concepts and terms are the most 

important part of enactment. These are often not exactly defined as for their meanings. Percept of 

law writing is a very complex professional process in which erudite lawyers and skilled experts should 

take part. To this problem a little attention is paid what complicates the process of law application.  

Key words: concept of law, legal terms, legislative, lawmaking  

 

 
ÚVOD 

V súčasnosti prevláda v našom právnom poriadku spletitosť a mnohorakosť termínov 
a obsahového nič nehovoriacich pojmov, vytváraných pracovníkmi, ktorí nemajú ani zdanie o tvorbe  
právnych noriem. Niekedy je to otázka neomylnosti politika, vysokoškolského učiteľa, úplne iného 
vedného odboru (vše znalca) a zrejme najčastejšie pracovníka štátnej správy podľa zásady „kto získal 
úrad nadobudol aj rozum“.  

V súvislosti s vysokoškolskými pedagógmi by bolo vhodné rozlíšiť pojmy učenca (starší termín 
vedca) od mudrca. Vedcom je ten, kto získal vedomosti v konkrétnej oblasti vedného zamerania, je 
erudovaným pracovníkom v danej oblasti vedy, je vedeckým pracovníkom. Mudrc znamená, že daný 
jednotlivec je inteligentný skúsený, a pragmatický človek najmä v otázkach týkajúcich vzťahov 
a styku, komunikácie s ľuďmi a všeobecného rozhľadu. Byť vedcom neznamená osobovať si hneď aj 
právo byť múdrym v rôznych oblastiach ľudskej a vedeckej činnosti, ako to u nás veľmi často v praxi 
sa vyskytuje.  

Odbornú verejnosť už neprekvapuje skutočnosť, že interpretáciu tej istej právnej normy 
tvorca právneho predpisu v malom časovom odstupe podáva rôznym spôsobom, alebo, že ústredný 
orgán štátnej správy z vlastnej vôle sa rozhodne a pertraktuje to na verejnosti že pozastavuje 
účinnosť na vymedzené obdobie niektorých právnych noriem v právnom predpise, napr. 
sankcionovanie i keď ho zákonná norma na to nesplnomocňuje. Sme často svedkami toho, že 
ústredný orgán tvorca zákona  nevenoval pozornosť dôvodovej správe k vypracovanému 
zneniu zákona, ale po účinnosti tohto zákona vydáva príručku ako treba interpretovať diskutabilné 
právne normy a to nielen pre podriadené zložky ale aj širokú verejnosť.  

Často najmä politikmi je pertraktované, že parlament schválil právnu normu, neuvedomujúc 
si zrejme skutočnosť, že schválený zákon spravidla obsahuje niekoľko právnych noriem, je súhrnom 
právnych noriem určitého zamerania. Toto všetko sa odohráva v rozpore s právnou teóriou 
v demokratickom a právnom štáte. Kladiem si preto otázku, kam kráča normotvorba? Dokedy bude 
víťaziť svojvôľa neomylných? 
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MATERIÁL A METODIKA 
Predkladaný je pohľad na súčasný stav normotvorby, prijaté normatívne právne akty 

parlamentom a ústrednými orgánmi štátnej správy, v teoretickej rovine a v rovine aplikačnej praxe. 
Zložitosť problematiky sa objavuje pri vymedzovaní obsahu a rozsahu používaných pojmov 

v legislatíve. Využili sme názory teoretikov prezentujúcich sa v právnej spisbe, porovnanie 
pripravovanej a stavajúcej legislatívy a zovšeobecnenia osobných poznatkov zo štúdia normatívnych 
právnych aktov, dôvodových správ k predkladaným zákonom do zákonodarného orgánu. 
 

VÝSLEDKY 
Pri normotvorbe pociťujeme, že erudovaní právnici na normotvorbu sa na nej podieľajú len 

okrajovo o čom nasvedčuje „kvalita“ prijímanej legislatívy. Spravidla legislatíva vo svojej podstate je 
tvorená inými odborníkmi z iných vedných odborov než je odvetvie práva. Tieto skutočnosti majú 
svoj dopad na aplikačnú prax. 

Na margo uvedeného môžeme uviesť stanovisko teoretika, ktorý uvádza že: 
„Právnici pracujúci v legislatíve, v oblasti právneho pojmoslovia a v právnej terminológii musia 
dokonale poznať danú matériu, ktorá je predmetom spracovania. Nielen z hľadiska 
právnopolitických, ale aj z aspektu právnoteoretických postulátov, a okrem toho majú mať potrebnú 
jazykovú erudíciu. Veď táto práca predpokladá mať odborné znalosti o predmete právnej úpravy 
a predpokladá možnosť a schopnosť zistiť vznik, prípadne potrebu nových pojmov a termínov. 
Samozrejme predpokladá aj odborné znalosti na koncipovanie, formovanie právnej úpravy, na 
vymedzenie pojmov pre formulovanie právnych noriem, na určenie ich predmetu, obsahu a rozsahu 
a na ohraničenie voči iným príbuzným pojmom a na celkové formulovanie právnych noriem.“ .[1] 

Právna normotvorba používa termíny, ktoré sú vyjadrené slovami, slovnými spojeniami 
právneho jazyka. Právny jazyk vyjadruje právne normy pomocou slovenského jazyka( štátneho 
jazyka) v ktorých sa používajú špecifické výrazové prostriedky charakteristické pre vednú disciplínu 
práva. 

Právne termíny predstavujú vonkajšiu prezentáciu obsahu právnych pojmov. Sú to teda 
mena, názvy (nomina) prostredníctvom ktorých sa vyjadrujú právne pojmy. 

Obsah a rozsah právneho pojmu existujúci a vyjadrujúci objektívnu realitu tvorí denotát 
právneho pojmu a väzbu na daný právny termín. 

Za právne pojmy považujeme len tie, ktorých určujúce, diferenčné znaky, a kritéria vymedzila 

právna veda a ich obsah a rozsah formulovala legislatíva a právna aplikačná prax. 

Ostatné termíny a pojmy používané v legislatíve a aplikované v právnej praxi majú byť 
zreteľné, obsahovo jasné a nezameniteľné. Je žiaduce, aby obsah pojmu bol zrejmý, jednoznačný pre 
odbornú verejnosť a zrozumiteľný v ostatnej širokej verejnosti. 

Používané pojmy môžeme rozdeliť na šesť základných skupín: 
a) termíny a pojmy používané v práve – právne termíny a pojmy, 
b) termíny a pojmy používané v práve, ale aj v iných vedných disciplínách, 
c) termíny a pojmy používané len v iných mimoprávnych vedných disciplínách, 
d) termíny  a pojmy vytvárané verejnou správou, 
e) termíny a pojmy všeobecne známe odbornej a laickej verejnosti, 
f) rozlíšenie vedeckých a zákonných definícii. 
 
K prvému bodu sme sa už vyjadrili, uvedieme preto len konštatovanie, že právne termíny a pojmy 
vymedzuje právna veda, obsah a rozsah pojmu formuluje a upresňuje legislatíva a právna prax. 

Sub b) v oblasti životného prostredia používajú sa termíny a pojmy z ekológie 
environmentalistiky, filozofie, prírodných a technických vied, pričom pod jedným termínom je možno 
uviesť niekoľko pojmov obsahovo odlišných a s rôznym rozsahom. Táto odlišnosť sa vyskytuje aj 
v jednom vednom odbore a to v závislosti od jednotlivých autorov a ich interpretácie daného pojmu.  
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V práve definícia starostlivosť o životné prostredie integruje v sebe pojmy ochranu a tvorbu 

životného prostredia. Ochranou životného prostredia sa rozumie taká činnosť, ktorou sa má chrániť 
daný stav životného prostredia pred nebezpečným správaním, t.j. sa má predchádzať znečisťovaniu 
a poškodzovaniu životného prostredia, alebo znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzovať 
a odstraňovať. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich 
vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku. Tvorba životného prostredia 
zahŕňa činnosť, ktorá má charakter uvedomelej, cieľavedomej činnosti t.j. predchádzanie 
ohrozovaniu a poškodzovaniu životného prostredia a zlepšovanie životného prostredia. 

Sub c) ide o pojmy, ktoré sa v práve nevyskytujú, ale sú vnášané do legislatívy, najmä do 
podzákonných právnych aktov. 

Sub d) sú to termíny a pojmy, ktoré najmä štátna správa vnáša do legislatívy a nahrádza 
doterajšie v právnej praxi vžité termíny novými spravidla s tým istým obsahom.  

Sub e) sú to také termíny a pojmy známe odbornej a laickej verejnosti, u ktorých v rámci 
legislatívy nie je potrebné definovať obsah a rozsah pojmu (denotát) napr. voda, ovzdušie a pod.  

Sub f) v práve a zvlášť v práve životného prostredia, ale aj v iných vedných odboroch 
stretávame sa vedeckými pojmami a zákonnými (legálnymi) definíciami. Ako príklad uvádzame 
vedeckú definíciu životného prostredia ktorou rozumieme „prostredie v ktorom človek žije svoj 
osobný a spoločenský život a ktoré pozostáva z prírodnej a umelej časti, ktoré zahŕňajú právnou 
úpravou uznané a vymedzené prírodné a umelé zložky“. 

Pod zákonnou definíciou rozumieme – „životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené 
podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho 
zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy“. 

Táto spletitosť a mnohorakosť termínov a pojmov používaných v legislatíve spôsobuje 
problémy predovšetkým aplikačnej praxi. 

Ako teda postupovať v rámci normotvorby? 
Proces tvorivej normotvornej práce je uvedomelý proces. Pri vytváraní právnych noriem je nutné 

vyhýbať sa vzletným jazykovým formuláciám, spravidla nič nehovoriacim. Je treba mať na pamäti, že 
právna norma nie je umeleckou prózou, ani odbornou štúdiou, poučkou, či návodom, ale právnym 
vymedzením príkazu, zákazu alebo dovolenia niečo vykonať alebo niečoho sa zdržať. 

Právna norma je všeobecné pravidlo správania vyjadrené v osobitnej štátom uznanej forme 
ktorého zachovávanie je vynutiteľné štátnou mocou. Samotné pravidlo správania obsahuje príkaz, 
zákaz, alebo dovolenie niečo urobiť, alebo niečoho sa zdržať. 

Každý použitý termín musí byť jasný, zreteľný a musí mať obsahovo a rozsahovo jednoznačný 
denotát. Za týmto účelom zákonné formulácie právnych pojmov sú relevantné pre pochopenie 
právnych noriem zákona so zreteľom na požiadavky zákonnosti právneho štátu. Právne pojmy majú 
odrážať a vyjadrovať objektívnu realitu. 

Zákonné formulácie právnych pojmov vytvárajú zákonné definície. Uvedomujeme si, že 
zákonné definície niekedy môžu sa javiť ako príčina ťažkopádnosti a strnulosti právneho predpisu. 
Právne pojmy nie je možné v rámci vývinových zmien spoločenských vzťahov, adaptability právnych 
predpisov vo vedomí občanov, považovať a priori ako nemeniteľné a definitívne. 

Zákonné definície zaraďujeme v normatívnych právnych aktoch pod všeobecné ustanovenie 
v rámci interpretácie jednotlivých pojmov nevyhnutných pre výklad a objasnenie dikcie ostatných 
právnych noriem. 
 
ZÁVER 

Prax nás presviedča, že normotvorbe a predovšetkým v životnom prostredí je venovaná malá 
pozornosť. Neznalosť elementárnych právnych väzieb, postulátov a vývinových zmien spoločenských 
vzťahov vedie k nedokonalosti vytváraných právnych predpisov. I dobre mienené návrhy, paragrafové 
znenia stávajú sa v aplikačnej právnej praxi ťažkopádnymi, strnulými, málo efektívnymi 
a neadaptabilnými vo vedomí odbornej a laickej verejnosti.  



Zborník z IX. konferencie so zahraničnou účasťou 
Bratislava 2009 
 

 34 

Predmetná problematika z aspektu jej zložitosti a závažnosti by si zaslúžila spracovanie 
minimálne na úrovni vedeckej štúdie. 
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