
Informačná povinnosť prevádzkovateľa 
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

prevádzkovateľ Okresný súd Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 2238/55, , 955 15  Topoľčany  

zodpovedná osoba                Viktória Kopálová, klapka 038 88 40 170 

                                               email: OSTO.zodpovedna.osoba@justice.sk 

Práva dotknutej osoby 
právo na prístup k osobným údajom 

právo na opravu osobných údajov 

právo na vymazanie osobných údajov 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

právo na prenosnosť osobných údajov 

právo namietať spracúvanie osobných údajov 

právo odvolať svoj súhlas 

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 

 

Informácie o spracovávaných údajoch 

P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Doba uchovávania Príjemcovia oprávnené 
záujmy 

prenos do 
tretej 
krajiny 

automatizo 
vané 
profilovani 

1 Výkon súdnictva 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a 

vojenské súdy, 
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, 
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, 
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, 
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Vyhláška MS SR č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí, 
Inštrukcia MS SR č. 29/2011, ktorou sa ustanovuje rozsah zverejňovaných súdnych rozhodnutí, 
Inštrukcia MS SR č. 3/2017 ktorou sa mení inštrukcia MS SR č. 29/2011 
Inštrukcia MS SR č. 8/2006 o zverejňovaní zoznamov pojednávaných vecí na internete 
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) 

spis 10 - 20 rokov, 

rozhodnutie 75 rokov, 

pojednávanie vymazáva 

MSSR, 
oznam o VVR - zvesí sa po 

uskutočn. VVR, skrátený 

rozsudok - zvesí sa na 15. 

deň po vyvesení 

účastník súdneho konania, obhajca, zákonný zástupca, 

právny zástupca, intervenient, exekútor, notár, znalec, 

tlmočník, prekladateľ, opatrovník, Register trestov,Ústav 

na výkon väzby, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, 

Policajný zbor, SIRENE, Ministerstvo spravodlivosti SR, 

okresný prokurátor, krajský prokurátor, orgán 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, orgány 

verejnej moci, orgány verejnej správy, orgány štátnej 

správy. Ministerstvo spravodlivosti SR, okresné súdy, 

verejnosť 

nie nie nie 

2 Probačná a mediačná 

služba 

Zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Zákon č. 78/2015 Z.z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorýc zákonov, Zákon č. 528/2005 Z.z. o výkone 

trestu povinnej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 300/2005 Trestný zákon, Zákon č. 301/2005 Trestný poriadok, 
Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy, Vyhláška MS SR č. 

178/2015 Z.z. o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov 

spis 20 rokov súd, prokuratúra, polícia, ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, 

orgány verejnej moci, ZVJS, MS SR, 
nie nie nie 

3 Informačné centrum 

súdu 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný 

trestný súd a vojenské súdy, 
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, 
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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Opatrenie č. 286 predsedu Krajského súdu v Nitre zo dňa 01.07.2016, 
Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 

bez obmedzenia účastníci konania, právni a zákonní zástupcovia, iné 

subjekty len so súhlasom predsedu senátu 
nie nie nie 
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4 Prístup k informáciam 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

Súhlas dotknutej osoby 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a 

vojenské súdy 

10 rokov 

fyzické a právnické osoby- žiadateľ, dotknuté osoby 

podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov verejnosť a médiá - §22 vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o 

Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne 

súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 

nie nie nie 

5 Výberové konania 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 
zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

5 rokov MSSR, Súdna rada, Register trestov, členovia výberových 

komisií 
nie nie nie 

6 Žiadosti o zamestnanie súhlas dotknutej osoby 5 rokov nie nie nie nie 

7 Správny denník Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a 

vojenské súdy 
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) 

75 rokov zamestnanci a sudcovia súdu, fyzické a právnické osoby, 

Ministerstvo spravodlivosti SR, právnické a fyzické 

osoby, Ústredný portál verejnej správy 

nie nie nie 

8 Štatistické listy Zákon č. 665/2005 o súdnej štatistike v znení neskorších predpisov bez obmedzenia Ministerstvo spravodlivosti SR nie nie nie 

9 Vyššie overovanie listín 

(apostille) 
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov 10 rokov nie nie nie nie 

 


