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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(pre skupiny všetkých vyučujúcich) 
  

I. Semester/akademický rok:  zimný semester, 2022/2023  

II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/II. stupeň/denná a externá forma   

III. Názov predmetu:  Logická sémantika a metodologická  

 propedeutika pre právnikov 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

 
a) Účasť študentov (v dennej forme štúdia) na seminároch je povinná. 

b) Ak sa študent (v dennej forme štúdia) nezúčastní na troch seminároch jeho neúčasť je ospravedlnená. 

c) Ak sa študent (v dennej forme štúdia) nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť seminára tej skupiny, do 

ktorej sa prihlásil, môže sa so súhlasom daného vyučujúceho zúčastniť iného seminára v danom týždni 

toho istého vyučujúceho a so súhlasom zástupcu vedúceho katedry seminára iného vyučujúceho, ak to 

kapacitné možnosti danej seminárnej skupiny umožňujú; v takomto prípade sa to nepovažuje za 

neúčasť na seminári v danom týždni. 

 

V. Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch: 

 
V prípade štvrtej neúčasti na seminároch je študent (v dennej forme štúdia)  povinný doplniť si preberanú 

matériu samoštúdiom a dohodnúť si formu náhradného plnenia so svojim vyučujúcim. 

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

 
a) Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na seminároch (100%) 

 

b) Skúška: aktívna účasť na seminároch (100%) 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy priebežného hodnotenia: 
 

Priebežné hodnotenie je realizované na každom seminárnom cvičení, pričom tematicky nadväzuje na 

tematický harmonogram seminárnych cvičení.  

 

VIII. Informácia o náhradných možnostiach splnenia podmienok priebežného hodnotenia, 

ktoré ale nie sú celkovým opravným termínom priebežného hodnotenia podľa čl. 13 

ods. 4 Študijného poriadku fakulty: 
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Náhradné možnosti splnenia podmienok priebežného hodnotenia si môže študent individuálne 

dohodnúť s pedagógom, ktoré vedie seminárne cvičenia, ktoré študent navštevuje. 

 

IX. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

 
Priebežné hodnotenie predstavuje 100% hodnotenia.  

 

X. Doplňujúca informácia 

 
Sylabus predmetu, resp. tematické zameranie seminárnych cvičení je dostupné na nasledovné: 

 

1. Logicko-sémantická analýza prirodzeného jazyka, špecifiká normatívnych jazykov, jazyk práva. 

Teórie významu výrazov jazyka. 

2. Logické operátory v právnych textoch (spojky, kvantifikátory, modifikátory, výpustky, anafora). 

Koreferencia verzus synonymia výrazov. 

3. Postojové kontexty (vie, že, domnieva sa, že,) v právnych normách - štruktúrovanosť významov 

výrazov. Sémantické pravidlá (princíp skladobnosti, supozícia de dicto – de re) . 

4. Logické vyplývanie pre oblasť noriem – dostatočná a nutná podmienka právnej regulácie. 

5. Normatívne modality ako postoje (prikazuje, zakazuje, dovoľuje) k ne/vykonaniu činnosti. 6. 

Logická štruktúra právnych noriem; ne/vykonanie právnej regulácie. 

7. Tvorba právnych noriem z pohľadu logiky: inštrument racionálneho zákonodarcu (princípy 

konzistentnosti, konkluzívnosti, jednoznačnosti, úplnosti, koncíznosti). 

8. Abduktívne usudzovanie – hľadanie najlepšieho vysvetlenia skutkov, príčin udalostí, motívov 

činov. 

9. Argumentácia a diskusia v právnej praxi. Námietky voči argumentácii: vecné, procesné, 

formálne. Eristická argumentácia. 

10. Metódy interpretácie právnych textov – pojem a základný prehľad. 

11. Jazyková (syntakticko-sémantická) metóda interpretácie právnych textov. 

12. Historické, systematické, intencionálne (vôľa zákonodarcu) metódy interpretácie právnych 

textov. 

13. Teleologické (a simili, per analogiam legis/iuris, a contrario, a fortiori), praxeologické metódy 

interpretácie právnych textov. 

14. Logika a metodológia právnej vedy. 

 

 

V Bratislave, 19.9.2022 

  

Osoba zodpovedná za obsah:  

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 

vedúci katedry  

  


