
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Bude potrebné vyhotoviť preklad utajovanej písomnosti stupňa utajenia Vyhradené. Keďže 
pôjde o úradný preklad, je k dispozícií oficiálna prekladateľka, ktorá ale nedisponuje previerkou 
tohto stupňa. Je možné ju zaradiť pod § 35 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností ako inú oprávnenú osobu, ktorej zabezpečíme podpísanie vyhlásenia mlčanlivosti? V 
prípade, že áno, utajovanú písomnosť je nutné predkladať na certifikovanom počítači, ktorým 
tiež nedisponuje.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) je oprávnenou osobou 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
vzniklo zo zákona. 

 
Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. je s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia 

Vyhradené bez vykonania bezpečnostnej previerky oprávnený oboznamovať sa v rozsahu 
potrebnom na vykonávanie svojej funkcie predseda vyššieho územného celku a starosta obce. 
Vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec štátneho orgánu, ktorý postupuje utajovanú 
skutočnosť, oboznámi predsedu vyššieho územného celku alebo starostu obce s povinnosťami 
pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia a zabezpečí 
podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti. Ak sa má starosta obce alebo predseda vyššieho územného 
celku oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné až Prísne tajné, 
požiada úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky príslušného stupňa na svoju osobu. 

  
Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. sa s utajovanými skutočnosťami môže v rozsahu 

nevyhnutne potrebnom na jej využitie, bez splnenia podmienok podľa § 10, oboznámiť aj 
obvinený, jeho obhajca a ďalšie osoby podľa osobitného zákona, ohrozený svedok a chránený 
svedok, osoba konajúca v prospech orgánov podľa osobitných predpisov a agent  po podpísaní 
vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností 
a možných dôsledkoch ich porušenia. Poučenie tejto osoby vykoná ten, kto ju bude 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, o čom vyhotoví písomný záznam. 

 
Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá 

sa v konaní pred štátnym orgánom, na základe súhlasu vedúceho, do ktorého pôsobnosti 
utajovaná skutočnosť patrí, jednorazovo oboznámi s utajovanými skutočnosťami v rozsahu 
potrebnom na konanie, a to advokát, notár, znalec, tlmočník, súdny exekútor alebo starosta 
obce po podpísaní vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných 
skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia. Poučenie vykoná ten, kto bude oprávnený 
rozhodnúť o prizvaní takejto osoby na konanie, o čom vyhotoví písomný záznam. 

 
Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 382/2004 Z. z.“) je prekladateľská 
činnosť špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto 
zákone prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä 
preklad. 

 
Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 382/2004 Z. z. prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na 

základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností 
a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok. 

  



Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. úkon tlmočníckej činnosti možno vykonať len 
ústne a úkon prekladateľskej činnosti len písomne. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V nadväznosti na uvedené, konaním je potrebné rozumieť konanie orgánov verejnej moci, 
ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch 
a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to v rozsahu 
ich rozhodovacej činnosti. Konanie pred orgánom činným v trestnom konaní je možné považovať 
za konanie pred štátnym orgánom. 

 
Na základe skutočnosti, že osoba prekladateľa nie je uvedená v § 35 zákona č. 215/2004 Z. 

z. a ani k nemu odkazovaných právnych predpisoch, nie je osoba prekladateľa oprávnená 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v konaní pred orgánom činným v trestnom 
konaní bez vykonania bezpečnostnej previerky. 

 
Vzhľadom k tomu, že utajovaná žiadosť je označená stupňom utajenia VYHRADENÉ, 

považuje sa táto v kontexte vyššie uvedeného za utajovanú skutočnosť v zmysle zákona 
č. 215/2004 Z. z., a teda už len prístup k utajovanej žiadosti môže byť zabezpečený len 
oprávnenej osobe v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že vyjadrenie nepredstavuje právne záväznú interpretáciu 
zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami.  

 


