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PLNOMOCENSTVO  

SVK – ENG 
 

A. GETTING READY FOR TRANSLATION 

 

1 Look at the English text of a simple sample power of attorney and underline any words and 

expressions which you think you might have to need in translating a power of attorney from 

Slovak into English. 

I, __________ (Principal's name) 
__________ (Principal's address), 

being of sound mind and legal capacity, do hereby appoint 
__________ (Agent's name) 

__________ (Agent's address), 
 

as my true and lawful attorney in fact, to act for me in my name, place, and stead, and on my behalf to 
do and perform the following: 

(List agent's powers here, such as the power to buy or sell stock or real estate, write checks, etc.) 
 

The following property, interests, or rights shall be subject to this Power of Attorney: 
(Identify assets subject to agent's authority.) 

 
This Power of Attorney shall be effective on the date of ____________, 20___. 

This Power of Attorney shall remain in effect in the event that I should become or be declared disabled, 
incapacitated, or incompetent. 

 
This Power of Attorney shall terminate on the date of ____________, 20____, unless I have revoked it 

sooner. I may revoke this Power of Attorney at any time and in any manner. 
 

My agent shall be paid compensation for services pursuant to this Power of Attorney as follows: 
(Identify compensation agent will receive, if any.) 

 
This Power of Attorney shall be governed by the laws of the State of __________________. 

In witness whereof, I have signed this Power of Attorney of my own free will. 
 

Principal's Signature 
Date 

Agreed to and Accepted by: 
Agent's Signature 

Date 
Subscribed and sworn to before me on this _____ day of _____________, 20____. 

Notary 

2 Go through the official English translation of selected provisions on a power of attorney 

contained in the Czech Civil Code.1 How do its authors translate the expressions listed below? 

Use a dictionary to look for any other possible translation options and discuss what the most 

adequate translation could be. 

SLOVAK ENGLISH TRANSLATION NOTES 

ak sa na tom strany dohodnú   

oprávnenie na zastupovanie   

právnická osoba   

právny úkon   

splnomocnenec   

splnomocniteľ   

štatutárny orgán   

                                                           
1 Available online at: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Civil-Code.pdf 
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ENGLISH TRANSLATION SLOVAK 

Section 441 § 441 

 (1) If so stipulated by the parties, one represents 
the other as an agent to the stipulated extent. 
(2) The principal shall state the scope of the 
authority to represent in a power of attorney. 

Unless representation is only related to a particular 
juridical act, the power of attorney is granted in 

writing. Where a special form is required for 
juridical acts, the power of attorney is granted in 

the same form. 

 (1) Ak sa na tom strany dohodnú, zastupuje jedna 
z nich druhú v dohodnutom rozsahu ako 

splnomocnenec. 
(2) Splnomocniteľ uvedie v plnomocenstve rozsah 

oprávnenia. Pokiaľ sa zastúpenie netýka len 
určitého právneho úkonu, udelí sa plnomocenstvo 

v písomnej forme. Ak sa vyžaduje pre právne 
úkony osobitná forma, udelí sa v tej istej forme aj 

plnomocenstvo.  
 

  

Section 442 § 442 

The principal may not waive his right to withdraw 
the authorisation; however, if the parties stipulate 

certain reasons for such withdrawal, the 
authorisation may not be withdrawn for another 

reason. This does not apply if the principal has a 
particularly serious reason to withdraw the 

authorisation. 

Splnomocniteľ sa nemôže vzdať práva odvolať 
splnomocnenie. Ak si však strany dohodnú pre 

jeho odvolanie určité dôvody, nemožno 
splnomocnenie odvolať z iného dôvodu. To neplatí, 
ak má splnomocniteľ pre odvolanie splnomocnenia 

obzvlášť závažný dôvod. 

  

Section 443 § 443 

Where authorisation is granted to a legal person, 
the exercise of the authority to represent falls 

within the scope of competence of its governing 
body. A person designated by the governing body 

is also authorised to exercise representation. 

Pri splnomocnení právnickej osoby spadá výkon 
splnomocnenia na zastupovanie do pôsobnosti jej 

štatutárneho orgánu. Na výkon zastupovania je 
oprávnená aj osoba, ktorú štatutárny orgán určí. 

  

Section 446 § 446 

If an agent has exceeded his authority to represent 
and unless agreed by the principal, the principal 
shall, without undue delay after learning of the 

juridical act, notify the person with respect to whom 
the agent made the juridical acts.  

Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie na 
zastupovanie a pokiaľ s tým splnomocniteľ 

nesúhlasí, je splnomocniteľ povinný oznámiť to 
osobe, vo vzťahu ku ktorej splnomocnenec 

uskutočnil právne úkony, bez zbytočného odkladu 
po tom, čo sa o právnom úkone dozvedel.  

3 These are some of the most frequently used verbs in the Slovak powers of attorney. How would 

you translate them into English? 

SLOVAK ENGLISH TRANSLATION NOTES 

a. udeliť (plnomocenstvo)   

b. konať (v mene splnomocniteľa)   

c. obnoviť (plnomocenstvo)   

d. odvolať (plnomocenstvo)   

e. prekročiť (oprávnenie vyplývajúce 
z plnomocenstva) 

  

f. prijať (plnomocenstvo)   

g. upovedomiť (splnomocniteľa)   

h. ustanoviť (splnomocnenca)   

i. vstúpiť do platnosti 
(plnomocenstvo) 

  

j. vyhotoviť (plnomocenstvo)   

k. uskutočniť právne úkony (na 
základe plnomocenstva) 

  

l. zaniknúť (plnomocenstvo)   

m. zastupovať (splnomocniteľa)   
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4 These are some of the most frequently used prepositional phrases in the Slovak powers of 

attorney. How would you translate them into English? 

SLOVAK ENGLISH TRANSLATION NOTES 

a. na (základe plnomocenstva)   

b. podľa (plnomocenstva)   

c. v súlade s (plnomocenstvom)   

d. v rozpore s (plnomocenstvom)   

e. v rozsahu (oprávnenia 
vyplývajúceho z plnomocenstva) 

  

f. vo (vlastnom mene)   

g. v (písomnej forme)   

h. vyplývať z (plnomocenstva)   

i. vo vzťahu k (splnomocnencovi)   

j. pred (udelením plnomocenstva)   

 

B. WORKING ON TRANSLATION 

 

5 Look at the Slovak text of a power of attorney in exercise 6 and identify and write down any key 

words used therein. How would you translate these key words into English? 

KEY WORDS 

SLOVAK ENGLISH TRANSLATION NOTES 

   

   

   

   

   

   

6 After identifying all the key words and establishing their translation, you have app. 30 minutes 

to translate this power of attorney into English. 

PLNOMOCENSTVO  

  

Spoločnosť Academia s.r.o., so sídlom Šikmá ul. 23, 
801 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 39 

678 188, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 512/B (ďalej 
aj len "Splnomocniteľ"), v mene ktorej koná konateľ 

Dávid Vilo; 

 

  

týmto splnomocňuje advokátsku kanceláriu  

  

LS Legal s.r.o. so sídlom Hraničná 6, 801 01 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 989 676, 
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39371/B (ďalej aj 
len "Splnomocnenec") 

 

  

aby v plnom rozsahu zastupovala Splnomocniteľa v 
konaní pred príslušnými súdmi, vrátane Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky, a aby v tejto súvislosti 
vykonala v mene Splnomocniteľa pred príslušnými 

súdmi všetky právne a faktické úkony, najmä: 

 

  

(1) podávala návrhy a vysvetlenia (či už písomne 
alebo ústne) a takéto návrhy brala v časti 
alebo v celosti späť, 
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(2) oznamovala skutočnosti a predkladala 
stanoviská, 

 

(3) doručovala akékoľvek písomnosti k predmetu 
konania ako aj preberala akékoľvek 
predbežné opatrenia alebo konečné 
rozhodnutia, 

 

(4) podávala odvolania a zastupovala 
Splnomocniteľa v odvolacom konaní a aby sa 
vzdávala práva odvolania, 

 

(5) podpisovala a podávala návrhy, žaloby, 
vyjadrenia, výzvy, žiadosti, námietky alebo iné 
podania, 

 

(6) zúčastňovala sa na pojednávaniach,  

(7) rokovala o akýchkoľvek dohodách, uzatvárala 
dohody alebo súdne zmiery, 

 

(8) uplatňovala nároky alebo sa vzdávala 
nárokov, 

 

(9) nahliadala do spisov a robila si z nich výpisy 
a fotokópie, 

 

(10) osobne vystupovala v mene Splnomocniteľa 
pred príslušnými súdmi, a 

 

(11) udeľovala substitučné plnomocenstvá na 
konanie podľa tohto plnomocenstva. 

 

  

Splnomocniteľ môže toto plnomocenstvo 
kedykoľvek odvolať. 

 

  

Toto plnomocenstvo bude platné a účinné po dobu 
šiestich (6) mesiacov odo dňa jeho podpísania 

Splnomocniteľom, pokiaľ ho Splnomocniteľ skôr 
neodvolá. 

 

  

V Bratislave, dňa 3.3.2017  

Podpis splnomocniteľa.  

  

Vyššie uvedené plnomocenstvo prijímam.  

  

V Bratislave, dňa 3.3.2017  

Podpis splnomocnenca.  

 

C. FOLLOW-UP 

 

7 How would you correct and improve the following student's translation of the above power of 

attorney?2  

SLOVAK STUDENT'S TRANSLATION CORRECTIONS / NOTES 

PLNOMOCENSTVO Power of attorney  

   

Spoločnosť Academia s.r.o., 
so sídlom Šikmá ul. 23, 801 

01 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 39 678 188, 

zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro, 

The company Academia Ltd. with 
the registered office at Šikmá 23, 

801 01 Bratislava, Slovak republic, 
Company ID no. 39 678 188, 

entered into Commercial Register 
of District Court BA 1, Section: 

Sro, File no. 512/B ( hereinafter as 

 

                                                           
2 NOTE: No modifications whatsoever have been made to the student's translation by the teacher. 
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vložka č.: 512/B (ďalej aj len 
"Splnomocniteľ"), v mene 
ktorej koná konateľ Dávid 

Vilo; 

„Grantor“) acting by executive 
manager Dávid Vilo, 

   

týmto splnomocňuje 
advokátsku kanceláriu 

hereby authorize the lawyer´s 
office  

 

   

LS Legal s.r.o. so sídlom 
Hraničná 6, 801 01 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 36 

989 676, zapísanú v 
Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č.: 
39371/B (ďalej aj len 
"Splnomocnenec") 

LS Legal Ltd, with the registered 
Office at Hraničná 6, 801 01 
Bratislava, Slovak republic, 

Company ID no. 36 989 676, 
entered into Commercial Register 
of District Court  BA 1, Section: 

Sro, File no. 3937/B ( hereinafter 
as „Agent“) 

 

   

aby v plnom rozsahu 
zastupovala Splnomocniteľa v 

konaní pred príslušnými 
súdmi, vrátane Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky, 

a aby v tejto súvislosti 
vykonala v mene 

Splnomocniteľa pred 
príslušnými súdmi všetky 
právne a faktické úkony, 

najmä: 

to represent the grantor in the full 
extent in acting befor the 

competent courts including the 
Supreme Court of Slovak republic 
and in this regard to carry out all 
legal and factual acts befor the 

competent courts on behalf of the 
Grantor, especially:  

 

 

8 The Slovak Civil Code contains the provisions on a power of attorney in its Section 31 et seq. 

How would you translate some selected provisions excerpted therefrom in order to be able to 

explain to a layman what a power of attorney? . 

Zastúpenie na základe plnomocenstva 
§ 31 

 

(1) Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť 
fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ 

udelí za týmto účelom plnomocenstvo 
splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť 

rozsah splnomocnencovho oprávnenia. 

 

(2) Pri plnomocenstve udelenom právnickej 
osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa 

štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, 
ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo. 

 

(3) Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým 
splnomocnencom spoločne. Ak v plnomocenstve 

udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je 
určené inak, musia konať všetci spoločne. 

 

(4) Ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v 
písomnej forme, musí sa plnomocenstvo udeliť 

písomne. Písomne sa musí plnomocenstvo udeliť 
aj vtedy, ak sa netýka len určitého právneho 

úkonu. 

 

 

9 Translate the following additional sentences related to a power of attorney into English. 
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(1) Splnomocniteľ udelil splnomocnencovi písomné plnomocenstvo na zastupovanie v konaní pred 

daňovými úradmi, Protimonopolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie. 

 

(2) Splnomocnenec je oprávnený konať v mene splnomocniteľa až do doby, pokým splnomocniteľ takéto 

plnomocenstvo neodvolá. 

 

(3) Podľa tohto plnomocenstva nie je možné udeliť substitučné plnomocenstvo. 

 

(4) Toto plnomocenstvo nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania zo strany Splnomocniteľa. 

 

(5) Plnomocenstvo udelené na zastupovanie splnomocniteľa pred Ústavným súdom SR sa vyhotovilo 

v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis obdrží splnomocniteľ a jeden splnomocnenec.  

 

(6) Splnomocnenec prekročil svoje právomoci.  

 

(7) Dané plnomocenstvo uvádza, že splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa na valnom 

zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným. 

 

(8) Splnomocnenec je povinný konať v súlade s plnomocenstvom a musí sa zdržať akéhokoľvek konania, 

ktoré by bolo v rozpore so záujmami splnomocniteľa. 

 

(9) Splnomocnenec je oprávnený žalovať akúkoľvek osobu, ktorá vo vzťahu k splnomocniteľovi konala 

protiprávne. 

 

(10) Toto plnomocenstvo je dvojjazyčné a v prípade akýchkoľvek rozporov medzi jeho anglickou 

a slovenskou verziou má prednosť slovenská verzia. 

 

------------------ 

 

 


