
Základné informácie pre študentov prvého 
ročníka denného aj externého štúdia 
o výučbe cudzích jazykov   na PrF UK – Ústav 
cudzojazyčnej právnej komunikácie 

 Názov predmetu: 
Anglická/Nemecká/Francúzska právna 
terminológia 1, 2 

Štatút predmetu: povinne voliteľný 
predmet/PVP. Úspešné absolvovanie 6-tich 
za sebou nasledujúcich   semestrov jedného 
(toho istého) cudzieho jazyka je 
neobíditeľnou podmienkou získania titulu Bc. 
Je možné si zapísať aj viac cudzích jazykov 
podľa ponuky predmetov ÚCPK, povinnosť 
absolvovať jeden cudzí jazyk v plnom profile 
šiestich semestrov platí iba pre jeden z nich.  

Ponuka cudzích jazykov poskytovaných 
ÚCPK: povinne voliteľné predmety/PVP: 
anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky 
jazyk (šesť semestrov v rámci Bc štúdia); 

výberové predmety/VP: ruský jazyk, 
španielsky jazyk (jeden semester v rámci Bc 
štúdia podľa kapacitných možností ÚCPK.)     

Predpokladaná úroveň: B2 pre PVP, B1 pre VP 

Odporúčanie: ako profilový (neobíditeľný) 
odporúčame zapísať si ten cudzí jazyk, ktorý 
ovláda študent najlepšie. 

Upozornenie: ak si študent zapíše iba jeden 
cudzí jazyk, nie je možné tento jazyk vymeniť 
v priebehu Bc štúdia za iný. Ak si zapíše viac 
cudzích jazykov, môže pokračovať v štúdiu 
toho, ktorý zvláda najlepšie a štúdium 
ostatných zanechať.  

 Základné info o obsahu a forme výučby 
cudzích jazykov v rámci Bc štúdia:  

PVP: tri predmety: A/N/Fr právna 
terminológia 1, 2; Štylistika odborných 
právnych textov 1, 2, Seminár 
anglického/nemeckého/francúzskeho 
odborného prekladu. Koncepcia: od 
terminológie k štylistike a prekladu. 

VP: Základy ruskej právnej terminológie, Úvod 
do španielskej právnej terminológie – 
ponúkané vždy v LS 

Študijný materiál pre PVP:  

Anglická právna terminológia 1,2- Catherine 
Mason: THE LAWYER´S ENGLISH 
LANGUAGE COURSE BOOK, 2nd edition, 
odporúčame objednať v predstihu na 
https://www.toleslegal.com/product/the-
lawyers-english-language-coursebook/ 

Francúzska právna terminológia 1,2 - Jana 
Tomaščínová: Úvod do právnické 
francouzštiny 1, 2 (Karolinum 2019),  
pravnickaliteratura.sk,  (e-shop aj kamenná 
predajňa Jesenského 5 Bratislava) 

Nemecká právna literatúra 1,2 – Eva 
Abrahámová: Deutsch für Juristen mit 
Glossar (Wolters Kluwer 2014). 

TOLES – certifikát: Jazyková skúška Test of 
Legal English Skills (TOLES) je skúška z 
odbornej angličtiny pre právnikov. Je 
organizovaná spoločnosťou Global Legal 
English, ktorá úzko spolupracuje s The Law 
Society of England and Wales a bola 
vytvorená v spolupráci s renomovanými 
advokátskymi kanceláriami. Po zániku 
možnosti absolvovať ILEC (International 
Legal English Certificate), ide o jedinú 
medzinárodne uznávanú skúšku z právnickej 
angličtiny, ktorú je možné podstúpiť. Od roku 
2018 je Právnická fakulta Univerzity 
Komenského jediným certifikovaným 
skúšobným centrom v rámci siete vysokých 
škôl na území Slovenskej republiky. 

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustav
y/ustav-cudzojazycnej-pravnej-
komunikacie/centrum-odbornej-certifikacie/ 
 

Doplnkové predmety ponúkane ÚCPK:  

ÚCPK ponúka aj voliteľné predmety Latinčina 
I, II, ktorý je možné absolvovať v priebehu 
bakalárskeho štúdia v dennej aj externej 
forme a jednosemestrálny predmet Štylistika 
a rétorika, ponúkaný v zimnom semestri v 
rámci bakalárskeho štúdia v dennej aj 
externej forme. Vzhľadom na možnosti ÚCPK 
je kapacita obmedzená. 


