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1.2 Pojmy, skratky a objekty použité v rámci dokumentu 

 

Skratka  Definícia skratky 

EDZ Elektronický denník znalca 

eID Elektronická identifikačná karta (občiansky preukaz) 

MSSR Ministerstvo spravodlivosti SR 

OVM Orgán verejnej moci 

ZEP Zaručený elektronický podpis 

ZTPČ Znalecká, tlmočnícka a prekladateľská činnosť 
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2 Všeobecný popis systému 

 

Pracovníci orgánov verejnej moci, ktorí majú oprávnenie žiadať o úkon ZTPČ v mene svojej organizácie, môžu 

tak učiniť vyplnením formuláru Žiadosť o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti na základe 

pribratia do konania orgánom verejnej moci po prihlásení na: 

- na portáli MSSR http://obcan.justice.sk v sekcii Znalci, tlmočníci, prekladatelia 

- ÚPVS z účtu príslušného orgánu verejnej moci 

Po vyplnení a odoslaní údajov o znalcovi, tlmočníkovi, alebo prekladateľovi, požadovanom úkone, zadávateľovi 

(žiadajúci orgán verejnej moci), je žiadosť spracovaná na strane MS SR a do dátovej schránky daného 

zadávateľa na ÚPVS je doručená správa s číslom vystaveného úkonu. 

 

 

http://obcan.justice.sk/
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3 Prihlásenie 

 

Pre funkčnosť Zadanie žiadosti o úkon ZTPČ sa používateľ prihlási prostredníctvom eID na: 

- na portáli MSSR http://obcan.justice.sk v sekcii Znalci, tlmočníci, prekladatelia, časť Žiadosti o úkon - 

Žiadosť o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti na základe pribratia do konania 

orgánom verejnej moci 

- ÚPVS pod účtom príslušného orgánu verejnej moci 

 

 

 

http://obcan.justice.sk/
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Pre funkčnosť Overenie existencie úkonu nie je potrebné prihlásenie. Funkčnosť je dostupná na portáli MS SR 

http://obcan.justice.sk v sekcii Znalci, tlmočníci, prekladatelia – Overenie úkonu 

 

http://obcan.justice.sk/
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4 Popis použitia funkcií systému 

 

4.1 Zadanie žiadosti o úkon ZTPČ cez online formulár 

 

1. Po prihlásení používateľ zvolí formulár Žiadosť o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej 

činnosti na základe pribratia do konania orgánom verejnej moci v sekcii Znalci, tlmočníci, prekladatelia 
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2. Po otvorení formuláru používateľ vyhľadá požadovaného znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa 

mena alebo názvu alebo evidenčného čísla a svoju voľbu potvrdí zvolením tlačidla Ďalej. 

a. V prípade, že vyhľadaný špecialista má zapísaných viac typov činností, je potrebné vybrať 

požadovaný typ činnosti a zvoliť tlačidlo Ďalej. Úkon môže byť vystavený len na 1 typ činnosti. 

b. Vyhľadanie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa odbornosti, miesta výkonu činnosti 

a ďalších informácií je možné uskutočniť na portáli MSSR obcan.justice.sk v sekcii Znalci, 

tlmočníci, prekladatelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obcan.justice.sk/vstup
https://obcan.justice.sk/vstup
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3. Používateľ môže kedykoľvek prerušiť vypĺňanie formulára zvolením tlačidla Naspäť na 

www.slovensko.sk s návratom na obrazovku www.slovensko.sk  

 

 

 

 

 

4. Po zvolení tlačidla Ďalej používateľ vyplní informácie o požadovanom,  vyberie zadávateľa úkonu so 

zoznamu zadávateľov a doplní informácie o konaní úkone – pozri kapitolu 4.1.1 Obrazovky žiadosti o 

úkon ZTPČ – zadanie údajov o úkone a zadávateľovi 

5. V prípade, že používateľ vybral nesprávneho znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, môže sa kedykoľvek 

vrátiť na obrazovku výberu zvolením tlačidla Zmeniť 

 

 

 

 

 

6. Po vyplnení všetkých údajov používateľ zvolí možnosť Odoslať. Žiadosť o úkon je odoslaná do schránky 

MS SR, o vytvorení úkonu bude odoslaná do dátovej schránky zadávateľa zvoleného v žiadosti poslaná 

správa s jedinečným číslom úkonu. 

7. V prípade, že používateľ nechce odoslať vyplnenú žiadosť, zvolením tlačidla Zrušiť zruší jej vytvorenie. 

 

 

http://www.slovensko.sk/
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4.1.1 Obrazovky žiadosti o úkon ZTPČ – zadanie údajov o úkone a zadávateľovi 

 

4.1.1.1 Žiadosť o úkon znaleckej činnosti 
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4.1.1.2 Žiadosť o úkon tlmočníckej činnosti 
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4.1.1.3 Žiadosť o úkon prekladateľskej činnosti 
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4.2 Overenie existencie úkonu 

 

Používateľ môže kedykoľvek skontrolovať stav úkonu na portáli MS SR http://obcan.justice.sk v sekcii Znalci, 

tlmočníci, prekladatelia – Overenie úkonu. Po vpísaní čísla úkonu a zvolením tlačidla Overiť sa zobrazia verejne 

dostupné informácie o danom úkone. 

 

 

 

 

http://obcan.justice.sk/
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Ak úkon s daným číslom existuje, aplikácia zobrazí stav rozpracovanosti: 
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Ak úkon s daným číslom neexistuje, aplikácia zobrazí chybovú správu: 

 

 

 

 

 


