
Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

v informačnom systéme  „Personalistika a mzdy“ 

 

 

N á z o v prevádzkovateľa                        Okresný súd Považská Bystrica     IČO: 00165794

  

A d r e s a  :                                              Štúrova ½, 017 33  Považská Bystrica 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

Štatutárny zástupca :                                 predseda súdu 

Tel. kontakt,  e-mail :                                +421 42 88 37 180    podatelnaOSPB@justice.sk 

                                                                    

 

 

Zodpovedná osoba :                                   je poverená 

E-mail :                         ochrana.osobnych.udajov.OSPB@justice.sk 

 

 

Účel spracúvania osobných údajov:          plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich  

                                                                   s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom 

 

Právny základ spracúvania osobných        Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene  

údajov:                                                       a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 552/2003                      

                                                                   Z.z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení  

                                                                   neskorších predpisov, Zákon č. 553/2003 Z.z. o  

                                                                   odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone  

                                                                   práce vo verejnom záujme,  Zákon č. 311/2001 Z.z.  

                                                                   Zákonník práce v znení neskorších predpisov  

        a ďalšie                                                      

 

Opis kategórií dotknutých osôb:                zamestnanci (aj vyživované a blízke osoby) 

 

Opis kategórií osobných údajov:               rozsah osobných údajov je daný osobitnými  

                                                                   zákonmi 

                                                                   súvisiacimi s pracovnoprávnym vzťahom 

                                                                   nie sú spracúvané osobitné kategórie OÚ 

 

Kategórie príjemcov:                                 zamestnanci súdu plniaci pracovné úlohy  

                                                                   v personálnej a mzdovej oblasti       

                                        

Príjemca v tretej krajine:                           prenos sa nevykonáva 

 

 

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa  

 

Všeobecný opis technických                     zabezpečenie počítača antivírusom, prístupy cez  

a organizačných opatrení:                          pridelené prihlasovacie meno a heslo,  

                                                                   uzamykateľné skrine 

                        

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Guczk%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
mailto:podatelnaOSPB@justice.sk


 

 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

v informačnom systéme  „BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), PO (požiarna 

ochrana)“ 

 

 

N á z o v prevádzkovateľa                       Okresný súd Považská Bystrica     IČO: 00165794

  

A d r e s a  :                                              Štúrova ½, 017 33  Považská Bystrica 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

Štatutárny zástupca :                                 predseda súdu 

Tel. kontakt,  e-mail :                                +421 42 88 37 180    podatelnaOSPB@justice.sk 

                                                                    

 

 

Zodpovedná osoba :                                   je poverená 

E-mail :                         ochrana.osobnych.udajov.OSPB@justice.sk 

 

Účel spracúvania osobných údajov:          Agenda BOZP a PO, teda : registrácia pracovných  

                                                                   úrazov, periodické školenia a pod.   

                                                                    

Právny základ spracúvania                         legislatíva BOZP a PO (Zákon č. 124/2006 Z.z.  

osobných údajov:                                       o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene  

                                                                   a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 461/2003  

                                                                   Z.z. o sociálnom poistení, Vyhláška MPSVR č.  

                                                                   500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu  

                                                                   o registrovanom pracovnom úraze, zákon č.  

                                                                   314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a ďalšie  

                                                                   z danej oblasti) 

 

Opis kategórií dotknutých osôb:                zamestnanci prevádzkovateľa 

 

Opis kategórií osobných údajov:               bežné osobné údaje                                                                                                                       

                                                                    

Kategórie príjemcov:                                nie sú  

                                                                    

Príjemca v tretej krajine:                           prenos sa nevykonáva 

 

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa 

 

Všeobecný opis technických                      evidencia v písomnej forme uložená  

a organizačných opatrení:                          v uzamykateľnej skrinke 

 

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Guczk%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
mailto:podatelnaOSPB@justice.sk


 

 

 

 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

v informačnom systéme  „Účtovné doklady“ 

 

 

N á z o v prevádzkovateľa                       Okresný súd Považská Bystrica     IČO: 00165794

  

A d r e s a  :                                              Štúrova ½, 017 33  Považská Bystrica 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

Štatutárny zástupca :                                 predseda súdu 

Tel. kontakt,  e-mail :                                +421 42 88 37 180    podatelnaOSPB@justice.sk 

                                                                    

 

Zodpovedná osoba :                                   je poverená 

E-mail :                         ochrana.osobnych.udajov.OSPB@justice.sk 

 

Účel spracúvania osobných údajov:          spracovanie účtovných dokladov  

                                                                    

Právny základ spracúvania                         Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

osobných údajov:                                        

 

Opis kategórií dotknutých osôb:               fyzické osoby vrátane zamestnancov vstupujúce do  

                                                                   účtovníctva 

 

Opis kategórií osobných údajov:               meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail,  

                                                                   číslo bankového účtu 

 

Kategórie príjemcov:                                 zamestnanci súdu plniaci pracovné úlohy 

 

Príjemca v tretej krajine:                           prenos sa nevykonáva 

 

 

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa 

 

 

Všeobecný opis technických                     zabezpečenie počítača antivírusom, prístupy cez  

a organizačných opatrení:                          prihlasovacie meno a heslo 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Guczk%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
mailto:podatelnaOSPB@justice.sk


 

 

 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

v informačnom systéme  „Výkon súdnictva“ 

 

 

N á z o v prevádzkovateľa                       Okresný súd Považská Bystrica     IČO: 00165794

  

A d r e s a  :                                              Štúrova ½, 017 33  Považská Bystrica 

  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

Štatutárny zástupca :                                 predseda súdu 

Tel. kontakt,  e-mail :                                +421 42 88 37 180    podatelnaOSPB@justice.sk 

                                                                    

 

Zodpovedná osoba :                                   je poverená 

E-mail :                         ochrana.osobnych.udajov.OSPB@justice.sk 

 

 

Účel spracúvania osobných údajov:          súdne konanie 

 

Právny základ spracúvania                         Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, 

osobných údajov:                                       Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový  

                                                                   poriadok,  Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny  

                                                                   poriadok, Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok,  

                                                                   Zákon č. 757/2004 Z. z.  o súdoch, Zákon č.  

                                                                   335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch, Zákon č.  

                                                                   233/1995 Z. z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej  

                                                                   činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení  

                                                                   ďalších zákonov, Zákon č.550/2003 Z. z.  o  

                                                                   probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a  

                                                                   doplnení niektorých zákonov , Zákon č. 549/2003  

                                                                   Z. z.  o súdnych úradníkoch, Zákon č. 382/2004 Z.  

                                                                   z.  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o  

                                                                   zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č.  

                                                                   323/1992 Zb.  o notároch a notárskej činnosti  

                                                                  (Notársky poriadok), Zákon č. 244/2002 Z. z.  o  

                                                                  rozhodcovskom konaní, Zákon č. 335/2014 Z. z.  o  

                                                                  spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a   

                                                                  doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2005 Z. z.   

                                                                  o správcoch a o zmene a doplnení niektorých  

                                                                  zákonov , Vyhl. 543/2005 Z.z.  o spravovacom a  

                                                                  kancelárskom poriadku, Zákon č. 305/2013 Z. z. o  

                                                                  elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov  

                                                                  verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých      

                                                                  zákonov (zákon o e-Governmente) 

                                                                    

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Guczk%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
mailto:podatelnaOSPB@justice.sk


Opis kategórií dotknutých osôb:                účastníci konania 

                                                                   

Opis kategórií osobných údajov:               rozsah kategórií osobných údajov je daný  

                                                                   osobitnými zákonmi súvisiacimi so spracúvaním 

                                                                   Sú spracúvané osobitné kategórie OÚ, 

                                                                   v závislosti od dokumentácie 

 

Kategórie príjemcov:                                 dokumenty môžu byť poskytnuté v zmysle zákona 

 

 

Príjemca v tretej krajine:                           iba pri konaniach s cudzím prvkom 

 

Označenie tretej krajiny:                           v závislosti od druhu konania a požiadaviek 

                                                                   vyplývajúcich z konania 

 

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa 

                                                                     

 

Všeobecný opis technických                    zabezpečenie počítača antivírusom,  šifrovanie  

a organizačných opatrení:                         prenosu, používanie certifikátov  

                                                                

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

v informačnom systéme  „Žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám“ 

 

 

N á z o v prevádzkovateľa                       Okresný súd Považská Bystrica     IČO: 00165794

  

A d r e s a  :                                              Štúrova ½, 017 33  Považská Bystrica 

  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

Štatutárny zástupca :                                 predseda súdu 

Tel. kontakt,  e-mail :                                +421 42 88 37 180    podatelnaOSPB@justice.sk 

                                                                    

 

Zodpovedná osoba :                                   je poverená 

E-mail :                         ochrana.osobnych.udajov.OSPB@justice.sk 

 

Účel spracúvania osobných údajov:         vedenie evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií  

                                                                  a poskytovanie informácii v súlade so Zákonom  

                                                                  o slobodnom prístupe k informáciám                                      

 

Právny základ spracúvania :                      Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  

                                                                   k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  

                                                                   zákonov v znení neskorších predpisov                                        

                                                       

Opis kategórií dotknutých osôb:               fyzické osoby – žiadatelia podľa § 14 Zákona č.  

                                                                  211/2000 Z.z., dotknuté osoby podľa § 9 Zákona č.  

                                                                  211/2000 Z.z.  

                                                                   

Opis kategórií osobných údajov:              bežné osobné údaje                                                         

 

 

Kategórie príjemcov:                                zamestnanci vybavujúci žiadosti o sprístupnenie  

                                                                  informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z., kontrolné  

                                                                  orgány 

 

Príjemca v tretej krajine:                          prenos sa nevykonáva 

 

 

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa 

                                                                     

 

Všeobecný opis technických                     prístup k evidencii zabezpečený len pre  

 a organizačných opatrení:                        zamestnancov vybavujúcich danú agendu cez ich  

                                                                  pracovnú stanicu (PC) zabezpečenú heslom  

                                                                  a štandardnou ochranou pracovnej stanice   

                                                                  dokumentácii a v analýze bezpečnostných rizík 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Guczk%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
mailto:podatelnaOSPB@justice.sk


                                                                

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

v informačnom systéme  „Správa Registratúry“ 

 

 

N á z o v prevádzkovateľa                       Okresný súd Považská Bystrica     IČO: 00165794

  

A d r e s a  :                                              Štúrova ½, 017 33  Považská Bystrica 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

Štatutárny zástupca :                                 predseda súdu 

Tel. kontakt,  e-mail :                                +421 42 88 37 180    podatelnaOSPB@justice.sk 

                                                                    

 

Zodpovedná osoba :                                   je poverená 

E-mail :                         ochrana.osobnych.udajov.OSPB@justice.sk 

 

 

Účel spracúvania osobných údajov:          správa registratúry                                                        

   

Právny základ spracúvania  :                     Vyhláška Ministerstva spravodlivosti  SR č.  

                                                                   66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a  

                                                                   krajské súdy, Vyhláška č. 543/2005  Z. z.  

                                                                   Ministerstva spravodlivosti  SR  o Spravovacom a  

                                                                   kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské  

                                                                   súdy, Špeciálny  súd a vojenské súdy, zák. č.  

                                                                   99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, zák. č.  

                                                                   301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zák. č. 757/2004 o  

                                                                   súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

                                                                   zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach  

                                                                   a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

                                                                   predpisov.  

                                  

                                                                  

Opis kategórií dotknutých osôb:               fyzické osoby – odosielatelia prijímatelia úradnej  

                                                                   korešpondencie                                                                     

 

Opis kategórií osobných údajov:               bežné osobné údaje                                              

 

Kategórie príjemcov:                                 zamestnanci súdu, osoby oprávnené k prístupu do  

                                                                   spisov v zmysle registratúrneho poriadku 

 

 

Príjemca v tretej krajine:                           prenos sa nevykonáva 

 

 

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa      

                                          

Všeobecný opis technických                     zamedzenie vstupu neoprávneným osobám  

a organizačných opatrení:                         do registratúrneho strediska a spisov 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Guczk%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
mailto:podatelnaOSPB@justice.sk


                                                             

 

     

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

v informačnom systéme  „Jednorazový vstup (kniha návštev)“ 

 

 

N á z o v prevádzkovateľa                       Okresný súd Považská Bystrica     IČO: 00165794

  

A d r e s a  :                                              Štúrova ½, 017 33  Považská Bystrica 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

Štatutárny zástupca :                                 predseda súdu 

Tel. kontakt,  e-mail :                                +421 42 88 37 180    podatelnaOSPB@justice.sk 

                                                                    

 

Zodpovedná osoba :                                   je poverená 

E-mail :                         ochrana.osobnych.udajov.OSPB@justice.sk 

 

Účel spracúvania osobných údajov:         identifikácia návštev prevádzkovateľa za účelom  

                                                                  ochrany majetku a zdravia a ochrany dôverných  

                                                                  informácií prevádzkovateľa 

                                                                    

 

Právny základ spracúvania:                      GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f „oprávnené záujmy  

                                                                  prevádzkovateľa“                         

        

Opis kategórií dotknutých osôb:               fyzické osoby vstupujúce do priestorov  

                                                                   prevádzkovateľa  

 

Opis kategórií osobných údajov:               bežné osobné údaje 

 

Kategórie príjemcov:                                 interná databáza prevádzkovateľa 

 

 

Príjemca v tretej krajine:                             prenos sa nevykonáva 

 

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ:   2 roky po ukončení spracúvania 

 

Všeobecný opis technických                        

a organizačných opatrení:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Guczk%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
mailto:podatelnaOSPB@justice.sk


     

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

v informačnom systéme  „Výberové konania, žiadosti o zamestnanie“ 

 

 

N á z o v prevádzkovateľa                       Okresný súd Považská Bystrica     IČO: 00165794

  

A d r e s a  :                                              Štúrova ½, 017 33  Považská Bystrica 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

Štatutárny zástupca :                                 predseda súdu 

Tel. kontakt,  e-mail :                                +421 42 88 37 180    podatelnaOSPB@justice.sk 

                                                                    

 

Zodpovedná osoba :                                   je poverená 

E-mail :                         ochrana.osobnych.udajov.OSPB@justice.sk 

 

Účel spracúvania osobných údajov:         výberové konania, žiadosti o zamestnania                                                   

 

Právny základ spracúvania:                      zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a  

                                                                  doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z.  

                                                                  z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone  

                                                                  práce vo verejnom záujme      

  

Opis kategórií dotknutých osôb:               uchádzači prihlásený do výberového konania,  

                                                                   žiadatelia o prijatie do zamestnania  

                                                                   prevádzkovateľa  

 

Opis kategórií osobných údajov:               bežné osobné údaje 

 

Kategórie príjemcov:                                  zamestnanci správy súdu 

 

Príjemca v tretej krajine:                             prenos sa nevykonáva 

 

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa 

                                                                      

 

Všeobecný opis technických                       zabezpečenie počítača antivírusom, prístupy cez        

a organizačných opatrení:                           pridelené prihlasovacie meno a heslo,  

                                                                    uzamykateľné skrine 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Guczk%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
mailto:podatelnaOSPB@justice.sk


 

 

 

 

     

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

v informačnom systéme  „Správny denník“ 

 

 

N á z o v prevádzkovateľa                       Okresný súd Považská Bystrica     IČO: 00165794

  

A d r e s a  :                                              Štúrova ½, 017 33  Považská Bystrica 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

Štatutárny zástupca :                                 predseda súdu 

Tel. kontakt,  e-mail :                                +421 42 88 37 180    podatelnaOSPB@justice.sk 

                                                                    

 

Zodpovedná osoba :                                   je poverená 

E-mail :                         ochrana.osobnych.udajov.OSPB@justice.sk 

 

Účel spracúvania osobných údajov:         vedenie evidencie doručenej a odoslanej  

                                                                  korešpondencie súdu 

                                                                    

 

Právny základ spracúvania:                      Vyhláška č. 543/2005  Z. z. Ministerstva  

                                                                  spravodlivosti Slovenskej republiky  o Spravovacom  

                                                                  a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské  

                                                                  súdy, Špeciálny  súd a vojenské súdy 

        

Opis kategórií dotknutých osôb:               odosielatelia a  prijímatelia korešpondencie  

                                                                   prevádzkovateľa  

 

Opis kategórií osobných údajov:               bežné osobné údaje 

 

Kategórie príjemcov:                                 interná databáza prevádzkovateľa 

 

 

Príjemca v tretej krajine:                             prenos sa nevykonáva 

 

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa 

                                                                      

 

Všeobecný opis technických                       zabezpečenie počítača antivírusom, prístupy cez  

a organizačných opatrení:                            pridelené prihlasovacie meno a heslo 

                         

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Guczk%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
mailto:podatelnaOSPB@justice.sk


 

 

 

 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

v informačnom systéme  „ICARA“ 

 

 

N á z o v prevádzkovateľa                       Okresný súd Považská Bystrica     IČO: 00165794

  

A d r e s a  :                                              Štúrova ½, 017 33  Považská Bystrica 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

Štatutárny zástupca :                                 predseda súdu 

Tel. kontakt,  e-mail :                                +421 42 88 37 180    podatelnaOSPB@justice.sk 

                                                                    

 

Zodpovedná osoba :                                   je poverená 

E-mail :                         ochrana.osobnych.udajov.OSPB@justice.sk 

 

Účel spracúvania osobných údajov:         zabezpečenie elektronického podpisovania                                                           

                                                                    

 

Právny základ spracúvania:                      Platná legislatíva v oblasti elektronického  

                                                                  podpisovania (305/2013 Z.z. o elektronickej podobe  

                                                                  výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene  

                                                                  a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- 

                                                                  Governmente) 215/2012 Z.z. o elektronickom  

                                                                  podpise v platnom znení, Vyhláška NBÚ 131- 

        

Opis kategórií dotknutých osôb:               sudcovia a vyšší súdni úradníci 

                                                                    

Opis kategórií osobných údajov:               bežné osobné údaje 

 

Kategórie príjemcov:                                 interná databáza prevádzkovateľa 

 

 

Príjemca v tretej krajine:                             prenos sa nevykonáva 

 

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa 

                                                                      

 

 

Všeobecný opis technických                       zabezpečenie počítača antivírusom, prístupy cez  

a organizačných opatrení:                            pridelené prihlasovacie meno a heslo 

                         

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Guczk%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
mailto:podatelnaOSPB@justice.sk

