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P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti 
Kategórie 

dotknutých osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na výmaz 
OÚ 

Kategória príjemcov 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Bezpečnostné 
opatrenia 

(technické a 
organizačné) 

1 Plnenie povinností zamestnávateľa 
súvisiacich s pracovnoprávnymi 
vzťahmi, vrátane predzmluvných 
vzťahov a vzťahov, ktoré vyplývajú 
z povinností zamestnávateľa po 
skončení pracovnoprávneho vzťahu 
na základe platných právnych 
predpisov a kolektívnej zmluvy 
(personálna a mzdová agenda 
zamestnancov) -vypracovávanie 
písomností súvisiacich s 
pracovným, 
štátnozamestnaneckým pomerom 
zamestnanca a sudcu, poistných 
zmlúv a ich dodatkov, pre hlásenia 
a odvody  orgánom štátnej správy a 
územnej samosprávy 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Zákon č. 
55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene 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 a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o 
zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení, Zákon č. 650/2004 Z. z. o 
doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 462/2003 Z. 
z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o 
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 
286/1992 Zb. o daniach z príjmov 

uchádzači o 
zamestnanie, 
zamestnanci 
súdu, manželia 
alebo manželky 
zamestnancov,  
vyživované deti 
zamestnancov, 
rodičia 
vyživovaných 
detí 
zamestnancov, 
blízke osoby, 
bývalí 
zamestnanci 

Bežné osobné údaje                                                               
Osobitná kategória 
osobných údajov  

70 rokov (verejný 
záujem)                                          
50 rokov (štátna 
služba) 

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 



2 Plnenie povinností zamestnávateľa 
voči Sociálnej poisťovni a  
zdravotným poisťovniam  

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisovzákon č. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom sporení v znení 
neskorších predpisovzákon č. 650/2004 Z. z. o 
doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisovzákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu 
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov                                                                                            
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o 
zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

zamestnanci 
súdu, manželia 
alebo manželky 
zamestnancov, 
vyživované deti 
zamestnancov, 
rodičia 
vyživovaných 
detí 
zamestnancov, 
blízke osoby, 
bývalí 
zamestnanci 

Bežné osobné údaje                                                               
Osobitná kategória 
osobných údajov  

10 rokov Sociálna poisťovňa  prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

3 Zabezpečenie výberových konaní -
výber zamestnancov  

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov 
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov 

uchádzači o 
zamestnanie 

Bežné osobné údaje  10 rokov  Úrad vlády SR prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

4 Civilná ochrana zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

zamestnanci 
súdua osoby 
prevzaté do 
starostlivosti 

Bežné osobné údaje  podľa 
registratúrneho 
plánu 

školiaci subjekt, 
zamestnávateľ 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

5 Bezpečnosť a ochrany zdravia pri 
práci 

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých 
zákonovv znení neskorších predpisov                                                                                            
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

zamestnanci 
súdu 

Bežné osobné údaje  5 rokov po 
ukončení alebo 
zániku 
povinnosti 

školiaci subjekt, 
zamestnávateľ 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 



6 Branná povinnosť  zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

zamestnanci 
súdu 

Bežné osobné údaje  50 rokov po 
ukončení alebo 
zániku 
povinnosti 

_ prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

7 Plnenie daňových povinností úradu  zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov 

zamestnanci 
súdu 

Bežné osobné údaje  10 rokov Finančná správa SR prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

8 Poskytovanie informácií podľa 
zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám a vedenie evidencie 
žiadostí o sprístupnenie informácií  

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  

 žiadateľ, 
dotknutá osoba - 
§ 9 zákona č. 
211/2000 Z. z. 

Bežné osobné údaje  podľa 
registratúrneho 
plánu 

žiadatelia                                           
orgány verejnej moci 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

9 Evidencia škôd Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES, Zákon č. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom 

zamestnanci a 
bývalí 
zamestnanci 

Bežné osobné údaje  podľa  
registratúrneho 
plánu 

orgány verejnej moci,             
iný oprávnený subjekt 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

Interné predpisy 
prevádzkovateľa 

10 Správa registratúry (vedenie 
evidencie záznamov v 
registratúrnom denníku, vedenie 
registrov záznamov), vyraďovanie 
spisov (záznamov), evidencia došlej 
a odoslanej pošty vrátane 
elektronickej pošty - osobné údaje 
pre registratúrne stredisko sa 
nespracovávajú, ale len 
uchovávajú. Osobné údaje sú 
obsahom dokumentov, ktoré sú 
uložené v archíve 

vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské 
súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy, zákon č. 
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov 

fyzické osoby – 
odosielatelia a 
prijímatelia 
úradnej 
korešpondencie, 
napr. 
zamestnanci 
súdu, účastníci 
konaní, 
podávatelia 
podaní, zmluvné 
strany, osoby 
uvedené v 
záznamoch  

Bežné osobné údaje  podľa 
registratúrneho 
plánu 

zamestnanci súdu,orgány 
verejnej moci 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

11 Vybavovanie sťažnosti  zákon č. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon  č. 9/2010 Z.z. o 
sťažnostiach, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

osoba 
podávajúca 
sťažnosť alebo 
petíciu resp. iná 
osoba uvedená v 
podanej 
sťažnosti alebo 
petícií 

Bežné osobné údaje  5 rokov účastník konania, iný 
zákonom oprávnený 
subjekt, sťažovateľ a iné 
osoby, ktorých sa sťažnosť 
týka 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 



12 Evidencia prísediacich zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich Fyzické osoby - 
prísediaci 

Bežné osobné údaje  podľa  
registratúrneho 
plánu 

prísediaci, zamestnanci 
súdu 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

13 Kontrola osôb vstupujúcich do 
priestorov  Okresného súdu 

verejný záujem prevádzkovateľa najmä ochrana 
majetku, ochrana bezpečnosti osôb, zákon č. 
4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže , 
zisťovanie bezpečnostných incidentov pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a 
vyplývajúce z ochrany verejných činiteľov pri výkone 
ich funkcie. 

Pri vstupe do 
budov sa osoby, 
ktoré sa ako 
stránky alebo 
návštevníci hlásia 
u informátora a 
vyjadrujú súhlas 
formou 
poskytnutia 
dokladu 
(občiansky 
preukaz alebo 
iný relevantný 
doklad s 
identifikačnými 
údajmi) so 
spracovaním 
osobných údajov 

Bežné osobné údaje _ _ prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

14 Video-záznam vonkajšieho vstupu a 
vnútorných priestorov Okresného 
súdu 

verejný záujem prevádzkovateľa najmä ochrana 
majetku, ochrana bezpečnosti osôb, následné 
zisťovanie bezpečnostných incidentov pri 

všetky osoby 
vstupujúce do 
budov a všetky 
osoby 
pohybujúce sa v 
priestoroch 
budov - bez 
rozpoznávania 
biometrických 
údajov 

_ 14 dní  interná databáza 
prevádzkovateľa, ktorý je 
zároveň aj spracovateľom 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

15 IS Súdny manažment 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, 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 zákon č. 8/2005 
Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

účastníci 
konania, 
prekladatelia, 
znalci, tlmočníci, 
správcovia, 
dražobníci, 
exekútori, 
mediátori, 
mediačné centrá, 
mediačné 
vzdelávacie 
inštitúcie, notári, 
probační a 
mediační 
úradníci, 
rozhodcovia, 
diskvalifikácie, 
sudcovia,vyšší 
súdni úradníci 

Bežné osobné údaje podľa  
registratúrneho 
plánu 

účastníci konania, 
prekladatelia, znalci, 
tlmočníci, správcovia, 
dražobníci, exekútori, 
mediátori,  notári, probační 
a mediační úradníci, 
rozhodcovia, sudcovia, vyšší 
súdni úradníci 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 



16 Podateľňa súdu - príjmanie a 
spracovanie podaní 

vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské 
súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy, zákon č. 
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov,                                             
zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  

osoba 
podávajúca 
podanie resp. iná 
osoba uvedená v 
podaní 
podávajúcou 
osobou                   
fyzické osoby, 
ktoré 
komunikujú so 
súdom 
elektronicky 

Bežné osobné údaje podľa  
registratúrneho 
plánu 

osoba podávajúca podanie,                              
orgány verejnej moci 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

17 IS Elektronický súdny spis (ESS) 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, 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 zákon č. 8/2005 
Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

účastníci konania 
- žalobcovia, 
žalovaní, 
prekladatelia, 
znalci, tlmočníci, 
stále 
rozhodcovské 
súdy, správcovia, 
dražobníci, 
exekútori, 
mediátori, 
mediačné centrá, 
mediačné 
vzdelávacie 
inštitúcie, notári, 
probační a 
mediační 
úradníci, 
rozhodcovia,  
zamestnanci 
súdu  

Bežné osobné údaje podľa  
registratúrneho 
plánu 

MSSR a organizácie v jeho 
pôsobnosti, súdy SR, 
účastníci konania, 
Advokátska komora, 
notárska komora, Slovenská 
komora exekútorov 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 



18 Ekonomický informačný systém  EIS  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene 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 a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 311/2001 Z.z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov , Zákon 
č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 
doplnení niektorých predpisov , Zákon č. 461/2003 
Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov , Zákon č. 
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, Zákon č. 
580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, Zákon č. 
152/1994 Z.z. o sociálnom fonde, Zákon č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách, Zákon č.757/2004 Z. z. 
o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov , 
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

zamestnanci 
súdu, manželia 
alebo manželky 
zamestnancov  
vyživované deti 
zamestnancov, 
rodičia 
vyživovaných 
detí 
zamestnancov, 
blízke osoby 

Bežné osobné údaje podľa  
registratúrneho 
plánu 

zamestnanci súdu prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

19 Vybavovanie a prešetrovanie 
podnetov podľa súvisiacich s 
oznamovaním protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti, zákon č. 583/2008 Z. z. o 
prevencii kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti 

fyzické osoby 
voči ktorým 
podanie 
obsahujúce 
podozrenie z 
porušenia 
zákona smeruje; 
strany sporu, 
účastníci konania 
a iné osoby 
oprávnené konať 
v mene strany 
sporu, účastníka 
konania, osoby 
poskytujúce 
súčinnosť; iné 

Bežné osobné údaje 5 rokov subjekty poskytujúce 
súčinnosť, iný oprávnený 
subjekt, strana sporu 
účastník konania, orgány 
verejnej moci 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 



fyzické osoby, 
ktorých sa 
konanie týka 
alebo ktorých 
osobné údaje sú 
v rámci konania 
spracúvané 

20 Evidencia zodpovedných osôb  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie 
európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) 

fyzické osoby 
voči ktorým 
podanie 
obsahujúce 
podozrenie z 
porušenia 
zákona 18/2018 
Z. z. o ochrane 
osobných údajov 
smeruje; strany 
sporu, účastníci 
konania a iné 
osoby oprávnené 
konať v mene 
strany sporu, 
účastníka 
konania, osoby 
poskytujúce 
súčinnosť; iné 
fyzické osoby, 
ktorých sa 
konanie týka 
alebo ktorých 
osobné údaje sú 
v rámci konania 
spracúvané 

Bežné osobné údaje 5 rokov od 
skončenia 
určenia 
zodpovednej 
osoby 

Úrad na ochranu osobných 
údajov 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 



21 Evidencia a zverejňovanie faktúr a 
zmlúv 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, zákon, zákon č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií)  

fyzické osoby - 
účastníci zmluvy, 
fyzické osoby - 
štatutárny orgán 
alebo osoby 
oprávnené konať 
v mene účastníka 
zmluvy, fyzické 
osoby - zmluvné 
strany, fyzické 
osoby - 
predchádzajúci 
účastníci 
zmluvných 
vzťahov 

Bežné osobné údaje podľa  
registratúrneho 
plánu 

Úrad vlády SR                           
zmluvné strany 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

22 Poskytovanie hotovostných 
preddavkov 

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách  zamestnanci 
súdu 

Bežné osobné údaje podľa  
registratúrneho 
plánu 

zamestnanci prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

23 Spracovanie účtovných dokladov Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES, Zákon č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov 

fyzické osoby, 
ktorých osobné 
údaje sú 
spracúvané v 
súvislosti so 
spracovaním 
účtovných 
dokladov 

Bežné osobné údaje podľa  
registratúrneho 
plánu 

orgány verejnej moci,             
iný oprávnený subjekt 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
dokumentácia 
prevádzkovateľa 

24 Verejné obstarávanie Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES, zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

účastníci konania 
a iné fyzické 
osoby, ktoré 
vystupujú v 
konaní 

meno, priezvisko, e-mail, 
telefónne číslo, pri odborne 
spôsobilých osobách meno, 
priezvisko, adresa, dátum a 
miesto narodenia, údaje o 
odbornej kvalifikácii, 
vlastnoručný podpis, e-mail, 
telefónne číslo, 
vlastnoručný podpis, 
vzdelanie, prax a iné bežné 
osobné údaje 

10 rokov odo 
dňa odoslania 
oznámenia o 
výsledku 
verejného 
obstarávania 
alebo počas celej 
doby trvania 
zmluvy, podľa 
toho, ktorá 
skutočnosť 
nastane skôr 

orgány verejnej moci,             
iný oprávnený subjekt 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

Interné predpisy 
prevádzkovateľa 



25 Bezpečnostné previerky a určenie 
osoby na oboznamovanie sa s 
utajovanými skutočnosťami 

Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

zamestnanci 
súdu 

Bežné osobné údaje 5 rokov po 
skončení 
platnosti 
previerky,  1 rok 
po skončení 
vedenia zoznamu 
(zoznam a 
evidencia 
oprávnených 
osôb na 
oboznamovanie 
sa s utajovanými 
skutočnosťami 

Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

Interné predpisy 
prevádzkovateľa 

26 Video záznam vonkajšieho vstupu, 
vonkajšieho priestoru parkoviska a 
priľahlých komunikácií a 
vnútorných priestorov budovy súdu 

zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej 
stráže a verejný záujem prevádzkovateľa najmä 
ochrana majetku, ochrana bezpečnosti osôb, 
následné zisťovanie bezpečnostných incidentov pri 
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a 
vyplývajúce z ochrany verejných činiteľov pri výkone 
ich funkcie                                                                                       
Interná smernica OS RK č. 004/2018                                           
Oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretích osôb 
najmä ochrana majetku, ochrana bezpečnosti osôb, 
ochrana života a zdravia osôb 

všetky osoby 
vstupujúce do 
budov a všetky 
osoby 
pohybujúce sa v 
priestoroch 
priľahlých k 
budovám 

video záznam Doba 
spracúvania OÚ: 
15 dní                                      
Retenčná 
(archivačná) 
doba OÚ: nie 

interná databáza 
prevádzkovateľa, ktorý je 
zároveň aj spracovateľom 
OČTK ZVJS 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

vnútorná PC sieť 
spracovateľa, 
zabezpečenie siete 
firewallom a 
antivírusom, prístup 
do archívu iba PC 
administrátor 

27 Oslobodzovanie občanov od 
povinnosti vykonať mimoriadnu 
službu alebo alternatívnu službu 

zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

zamestnanci 
súdu 

titul, meno, priezvisko, 
rodné číslo, adresa trvalého 
pobytu 

Doba 
spracúvania 
OÚ:počas trvania 
štátnozamestnan
eckého pomeru, 
pracovného 
pomeru alebo 
obdobného 
pracovného 
vzťahu Retenčná 
(archivačná) 
doba OÚ:5 rokov 

orgány štátnej správy 
(okresné úrady SR) 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje 

uložené v 
chránenom 
priestore v 
uzamykateľných 
skriniach 

 


