
Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Kategória príjemcov
Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie Profilovanie a automatiické 

rozhodovanie

Vedenie evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií a poskytovanie informácií v 

súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám 

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 

fyzické osoby - žiadatelia podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z. 

z., dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z.
bežné osobné údaje  kontrolné orgány prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

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 ? bežné osobné údaje Orgány verejnej moci prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vytváranie reportov a reportingových zostáv pre potreby vykazovania a na analytické 

účely (SAP Business Objects) 

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 72, § 73, § 82b, § 82f; 

zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike; 

Inštrukcia č. 2/2018 MS SR  o súdnej štatistike;

Organizačný poriadok č. 12/2016 MS SR čl. 20 písm. a) - u)

subjekty nachádzajúce sa v zoznamoch zbieraných inými 

útvarmi rezortu spravodlivosti, súdmi, prípadne útvarmi 

iných rezortov, ktoré poskytli databázy na analytické účely

bežné osobné údaje (meno a priezvisko) a osobné údaje 

podľa § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; s 

výnimkou osobných údajov – rodné číslo a dátum 

narodenia fyzických osôb, ktoré sú evidované v 

zdrojových systémoch a podliehajú ich ochrane.

Ministerstvo spravodlivosti SR, vedenie súdov SR a 

verejnosť
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Spracovanie súdnych štatistík pri výkone súdnej moci (CDB SM - Centrálna databáza 

Súdneho manažmentu)

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 72, § 73, § 82b, § 82f; 

zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike; 

Inštrukcia č.  2/2018 MS SR o súdnej štatistike;

Organizačný poriadok č. 12/2016 MS SR  čl. 20 písm. a) - u)

subjekty nachádzajúce sa v zoznamoch zbieraných inými 

útvarmi rezortu spravodlivosti, súdmi, prípadne útvarmi 

iných rezortov, ktoré poskytli databázy na analytické účely

bežné osobné údaje (meno a priezvisko) a osobné údaje 

podľa § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; s 

výnimkou osobných údajov – rodné číslo a dátum 

narodenia fyzických osôb, ktoré sú evidované v 

zdrojových systémoch a podliehajú ich ochrane.

Ministerstvo spravodlivosti SR, vedenie súdov SR a 

verejnosť
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Zabezpečenie správy registratúry vrátane takých činností ako evidencia záznamov 

(vedenie evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov 

záznamov), vyraďovanie spisov (záznamov), evidencia došlej a odoslanej pošty 

vrátane elektronickej pošty

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

vyhláška 543/2005 Z.z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej 

korešpondencie, napr. zamestnanci úradu, účastníci 

príslušných konaní, podávatelia podaní, zmluvné strany, 

osoby uvedené v záznamoch jednotlivých spisov

titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, 

telefónne číslo a ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá 

osoba sama iniciatívne uvedie 

zamestnanci ministerstva, osoby oprávnené k prístupu do 

spisov v zmysle registratúrneho poriadku
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Podateľňa OS MA
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

vyhláška 543/2005 Z.z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy

osoba podávajúca podanie resp. iná osoba uvedená v 

podaní podávajúcou osobou
bežné osobné údaje

zamestnanci ministerstva, zamestnanci príslušného 

orgánu, ktorému je nepríslušné podanie postúpené 
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda sťažností OS MA zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch

osoba podávajúca sťažnosť alebo petíciu resp. iná osoba 

uvedená v podanej sťažnosti alebo petícií podávajúcou 

osobou

bežné osobné údaje
zamestnanci ministerstva, zamestnanci príslušného 

orgánu, ktorému je nepríslušné podanie postúpené 
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda podnetov / vybavovanie podnetov občanov 
verejný záujem prevádzkovateľa  a úloha realizovaná pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi na spracúvaní osobných 

údajov na účely riešenia podnetov občanov v rozsahu plnenia úloh

osoba podávajúca podnet,  osoba na ktorú sa podáva 

podnet, resp. iná osoba uvedená podávajúcou osobou v 

podnete  

bežné osobné údaje
zamestnanci ministerstva, zamestnanci príslušného 

orgánu, ktorému je nepríslušné podanie postúpené 
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Zabezpečenie výberového konania

vyhláška č. 132/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým 

konaním

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uchádzači prihlásení do výberového konania bežné osobné údaje prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

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.

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. 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, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon 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. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o 

zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 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, Zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z. z. o 

súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

§ 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, súhlas so spracúvaním OÚ

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, rodinní príslušníci bežné osobné údaje
orgány verejnej moci, externá spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a drobné úpravy 

informačného systému

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Odvody do sociálnej poisťovne

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov

zamestnanci , manželia alebo manželky zamestnancov , 

vyživované deti zamestnancov , rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby

bežné osobné údaje sociálna poisťovňa prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Odvody do zdravotnej poisťovne
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, zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

zamestnanci , manželia alebo manželky zamestnancov , 

vyživované deti zamestnancov , rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby

bežné osobné údaje                                zdravotná poisťovňa prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia rozhodnutí o upustení od vymáhania súdnych pohľadávok na základe 

rozhodnutia vydaného Krajským súdom v Bratislave - Justičnou pokladnicou
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok Fyzické osoby voči ktorým sa vedie pohľadávka

Meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, 

telefónne číslo, e-mail, číslo bankového účtu
Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia dodávateľov (vrátane zamestnancov) a vedenie účtovníctva v 

Ekonomickom informačnom systéme OS MA
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Fyzické osoby vrátane zamestnancov vstupujúce do 

účtovníctva 

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo 

bankového účtu
Evidované v Ekonomickom informačnom systéme MS SR Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia splatných pohľadávok štátu v správe MS SR zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
dlžníci, voči ktorým OSMA eviduje splatnú pohľadávku 

štátu
bežné osobné údaje Ministerstvo financií SR, Slovenská konsolidačná, a.s. prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účtovná evidencia  OS MA Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve dlžníci, voči ktorým OSMA eviduje  pohľadávku bežné osobné údaje Ministerstvo spravodlivosti SR prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Zverejňovanie faktúr zákon 211/2000 z.z., o slobodnom prístupe k informáciám dodávatelia tovarov a služieb bežné osobné údaje Ministerstvo spravodlivosti SR prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Poistenie liečebných nákladov pri zahraničnej pracovnej ceste zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zamestnanci bežné osobné údaje UNION  a UNIQA prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Poskytovanie hotovostných preddavkov
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úloha realizovaná pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi 
zamestnanci bežné osobné údaje Ministerstvo spravodlivosti SR prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia zmlúv
Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti 

informácie o uzatvorení zmluvy 
dodávatelia tovarov a služieb bežné osobné údaje Ministerstvo spravodlivosti SR prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Pripravovanie a uzavretie zmluvných vzťahov k dodávke tovarov a služieb a 

následnému výkonu práv a plneniu povinností vyplývajúcich z týchto zmluvných 

vzťahov

verejný záujem prevádzkovateľa a úloha realizovaná pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľov dodávatelia tovarov a služieb bežné osobné údaje Ministerstvo spravodlivosti SR prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje



Video-záznam vonkajšieho vstupu a vnútorných priestorov budov OS MA   
Zákon 4/2001 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. 

všetky osoby vstupujúce do budov a všetky osoby 

pohybujúce sa v  priestoroch budov
video-záznam 

interná databáza prevádzkovateľa, ktorý je zároveň aj 

spracovateľom
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Agenda bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane poučení zamestnancov a 

prípadných hlásení
verejný záujem prevádzkovateľa na ochrane zdravia pri práci a na bezpečnosti zamestnancov a bývalých podriadených zamestnancov všetci zamestnanci bežné osobné údaje interná databáza prevádzkovateľa prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu 

zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

verejný záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje fyzických osôb (najmä konateľov právnických osôb), ktoré sa zúčastnili 

verejného obstarávania určeného na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb

uchádzači (zamestnanci uchádzačov), ktorí sa môžu 

zúčastniť otvárania ponúk
bežné osobné údaje verejný obstarávateľ prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Identifikácia hosťa pri ubytovaní - zápis do knihy ubytovaných zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky( § 24) 
účastníci a lektori akcií, účastníci rekreácií - zamestnanci 

rezortu a ich rodinní príslušníci
bežné osobné údaje

iba pri zahraničných účastníkoch - Oddelenie cudzineckej 

polície Policajného zboru Trenčín 
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Evidencia súdnych konaní v súdnom registri Pr a M a vedenie spisovej dokumentácie 

- agendový informačný systém Probačná a mediačná služba

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

obvinená osoba, odsúdená osoba, poškodená osoba a ich 

blízke osoby, ďalší účastníci trestného konania

bežné osobné údaje, osobné údaje

týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku

Súdy, prokuratúra, Policajný zbor SR, súdy členských štátov EÚ

Evidencia osôb podliehajúcich kontrole technickými prostriedkami - informačný 

systém Centrálny monitorovací systém
zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

osoby podliehajúce kontrole technickými prostriedkami 

(kontrolované a chránené osoby)

bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných 

údajov - biometrické údaje, údaje o polohe/pohybe 
Súdy, prokuratúra, Policajný zbor SR, prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Správy z pracovných ciest Smernica 5/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  č. 29582/2016/82 osoby zúčastnené na rokovaniach bežné osobné údaje prenos sa neuskutočňuje

Pracovné porady Zákon č. 55 /2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce osoby zúčastnené na rokovaniach bežné osobné údaje
orgány štátnej správy, verejnosť, medzinárodné 

organizácie, orgány EÚ
prenos sa neuskutočňuje

Doručovanie písomností a vykonávanie dôkazov v civilných veciach
medzinárodné zmluvy, nariadenia EÚ, dohovory o doručovaní písomností a výkone dôkazov, Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch, 

Dohovor o civilnom konaní

zamestnanci odboru, justičné orgány , zastupiteľské 

orgány, účastníci konania, ústredné justičné orgány

bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných 

údajov - napr. biometrické údaje

justičné orgány, ústredne orgány štátnej správy, 

zastupiteľské úrady, medzinárodné organizácie, účastníci 

konania

potenciálne akákoľvek tretia krajina alebo 

medzinárodná organizácia pôsobiaca v tejto 

oblasti 

Agenda overovania verejných listín do cudziny vyhláška 543/2005 Z.z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy zamestnanci odboru, žiadateľ o udelenie overenia bežné osobné údaje pre registráciu v knihe overovania
ústredné orgány štátnej správy, justičné orgány, 

zastupiteľské úrady, prekladatelia, notári

potenciálne akákoľvek tretia krajina alebo 

medzinárodná organizácia pôsobiaca v tejto 

oblasti 

Identifikácia používateľov pri prihlasovaní sa do informačných systémov (BAI - IAM) oprávnený záujem prevádzkovateľa informačného systému
zamestnanci, občania a podnikatelia s vytvoreným účtom v 

IAM-e ...,

Meno, Priezvisko, Adresa trvalého pobytu, Rodné číslo, 

Dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Overenie identity klienta Prevádzkovateľa - žiadateľa o certifikát, ktorým je vydaný 

kvalifikovaný mandátny certifikát alebo komerčný certifikát (BAI_PKI)

verejný záujem prevádzkovateľa informačného systému a úloha realizovaná pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi za 

účelom plnenia pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmuvy zamestnanca 
žiadateľ o certifikát (zamestnanci súdu)

Meno, Priezvisko, Adresa trvalého pobytu, Rodné číslo, 

Dátum narodenia, Číslo osobného dokladu, Číslo 

služobného preukazu

prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje, Česká 

republika

Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z.(vybavovanie infožiadostí a 

súvisiace povinnosti povinnej osoby vrátane vedenia evidencie infožiadostí)

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), 

zákon č. 71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok), § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

žiadatelia o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona č. 

211/2000 Z. z., fyzické osoby, ktorých údaje sú predmetom 

žiadosti o sprístupnenie informácií, resp. súvisia s nimi

bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných 

údajov

zamestnanci vybavujúci žiadosti o sprístupnenie 

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

iných organizačných útvarov, iné povinné osoby, 

kontrolné orgány

prenos do tretej krajiny sa nepredpokladá, no 

nie je vylúčený

Príprava, pripomienkovanie a vedenie evidencie zmlúv § 13 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zmluvné strany, resp. osoby konajúce za zmluvné strany, 

kontaktné osoby v zmluvných vzťahoch za jednotlivé 

zmluvné strany, osobné údaje fyzických osôb uvedené v 

zmluvách, resp. ktoré sú potrebné pre uzatvorenie zmluvy

bežné osobné údaje

zamestnanci ministerstva plniaci rôzne úlohy na úseku 

zmluvných vzťahov, zamestnanci iných organizačných 

útvarov ministerstva, iné orgány verejnej moci, zmluvné 

strany a potenciálne zmluvné strany, kontrolné orgány

prenos do tretej krajiny sa nepredpokladá, no 

nie je vylúčený

Registrácia obchodných spoločností a fyzických osôb podnikateľov.
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

štatutári, vedúci odštepného závodu (organizačnej zložky 

podniku), dozorný orgán, prokurista, likvidátor, správca 

konkurznej podstaty, spoločníci,......

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, dátum 

narodenia a rodné číslo)

verejnosť (www.orsr.sk), Notárska komora, Slovenská 

pošta, RPO, IOM, ITMS, OMV, Okresné úrady, verejnosť 

(výpisy z OR), verejnosť (listiny zo zbierky listín, 

nahliadanie do spisov), dáta - RPO (priama integrácia), 

Centrálny depozitár cenných papierov,Štatistický úrad, 

Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Sociálna 

poisťovňa, MVSR, Finančná správa, Ministerstvo obrany 

SR, Ministerstvo financií (datová pumpa)

BRIS 

Dlhodobá archivácia elektronických dokumentov podpísaných KEP Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
osoby evidované v IS (RPVS, RESS, Obchodný register, 

správa registratúry)

bežné osobné údaje evidované v IS (RPVS,RESS, 

Obchodný register, Fabasoft) 
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Register úpadcov zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
strany sporu / účastníci konania, oprávnené osoby, dlžníci, 

veritelia, správcovia
bežné osobné údaje - Meno, Priezvisko, Adresa, Majetok, široká verejnosť, účastníci konania prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Spracovanie štatistických listov a štatistických výkazov vypĺňaných súdmi SR (AZU - 

Aplikácia pre zber údajov)

verejný záujem prevádzkovateľa a úloha realizovaná pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi spracúvať štatistické údaje a 

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 72, § 73, § 82b, § 82f; 

zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike;  Inštrukcia č. 2/2018 MS SR o súdnej štatistike;

Organizačný poriadok č. 12/2016 MS SR č. 41557/2016/100 čl. 20 písm. a) - u) 

osoby v trvajúcej alebo skončenej väzbe bežné osobné údaje - meno a priezvisko verejnosť prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Projekt Rozvoj Justičnej pokladnice

65/2001 Z. z.  Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok  

757/2004 Z. z. Zákon o súdoch

335/1991 Zb.  Zákon o súdoch a sudcoch 

549/2003 Z. z.  Zákon o súdnych úradníkoch 

382/2004 Z. z.   Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

povinní v konaní

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, rodné číslo, 

dátum narodenia, podpis, štátna príslušnosť, štátne 

občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, IČO, 

DIČ, IBAN, ID zastupovania, technologické identifikátory, 

telefonické služby, schopnosti a kompetencie fyzickej 

osoby, vzdelanie a odborné certifikácie, informácie o 

profesii a pracovnom pomere, charakteristiky fyzickej 

osoby, demografické údaje, národnosť a občianstvo, 

identita fyzickej osoby, štátna identifikácia, identifikačné 

číslo, prihlasovacie údaje pre online prístup a overenie, 

údaje o online pripojení a sieťovej konektivite, online 

identifikátor, akékoľvek iné informácie o dotknutej 

fyzickej osobe, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s 

daným súdnym konaním 

povinní v konaní prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje



Projekt Súdny manažment

160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok

161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok

162/2015 Z. z.Správny súdny poriadok

301/2005 Z. z. Trestný poriadok

757/2004 Z. z. Zákon o súdoch

335/1991 Zb.  Zákon o súdoch a sudcoch 

233/1995 Z. z.  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 

doplnení ďalších zákonov

550/2003 Z. z.  Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

549/2003 Z. z.  Zákon o súdnych úradníkoch 

382/2004 Z. z.  Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

323/1992 Zb.  Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

244/2002 Z. z.  Zákon o rozhodcovskom konaní

335/2014 Z. z.  Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8/2005 Z. z.  Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

žalobcovia, žalovaní, prekladatelia, znalci, tlmočníci, stále 

rozhodcovské súdy, správcovia, dražobníci, exekútori, 

mediátori, mediačné centrá, mediačné vzdelávacie 

inštitúcie, notári, probační a mediační úradníci, 

rozhodcovia, diskvalifikácie, sudcovia,vyšší súdni úradníci

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, rodné číslo, 

dátum narodenia, podpis, štátna príslušnosť, štátne 

občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, IČO, 

DIČ, IBAN, ID zastupovania, technologické identifikátory, 

telefonické služby, schopnosti a kompetencie fyzickej 

osoby, vzdelanie a odborné certifikácie, informácie o 

profesii a pracovnom pomere, charakteristiky fyzickej 

osoby, demografické údaje, národnosť a občianstvo, 

identita fyzickej osoby, štátna identifikácia, identifikačné 

číslo, prihlasovacie údaje pre online prístup a overenie, 

údaje o online pripojení a sieťovej konektivite, online 

identifikátor, akékoľvek iné informácie o dotknutej 

fyzickej osobe, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s 

daným súdnym konaním 

žalobcovia, žalovaní prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Zverejňovanie zoznamov plánovaných súdnych pojednávaní na internete
Inštrukcia MS SR č. 8/2006 o zverejňovaní zoznamov pojednávaných vecí na internete a  Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom 

a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy 
účastníci konania, strany sporu 

titul, meno  a priezvisko obžalovaného v trestnoprávnych 

veciach, ak nie je ustanovené inak; tituly, mená a 

priezviská, prípadne názvy a obchodné mená účastníkov 

konania vo veciach správneho súdnictva a úpadcu vo 

veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania,

j) iné údaje, ak je to vzhľadom na povahu veci potrebné

Nezverejňujú sa mená a priezviská, prípadne názvy alebo 

obchodné mená účastníkov konania, ak ide o konanie v 

občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych veciach 

okrem konania v konkurzných a reštrukturalizačných 

veciach podľa odseku 1 písm. e). V trestnoprávnych 

veciach sa nezverejňujú údaje o pojednávaniach, v 

ktorých je obžalovaným mladistvý.

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Zverejňovanie rozsudkov a rozhodnutí na internete

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch, Vyhláška č. 482/2011 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zverejňovaní súdnych 

rozhodnutí, Inštrukcia č. 24/2011 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí, Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a 

kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy 

účastníci konania, strany sporu údaje sú anonymizované prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy MS SR (IS 

RTIS)

Elektronický súdny spis (ESS)

160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok

161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok

162/2015 Z. z.Správny súdny poriadok

301/2005 Z. z. Trestný poriadok

757/2004 Z. z. Zákon o súdoch

335/1991 Zb.  Zákon o súdoch a sudcoch 

233/1995 Z. z.  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 

doplnení ďalších zákonov

550/2003 Z. z.  Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

549/2003 Z. z.  Zákon o súdnych úradníkoch 

382/2004 Z. z.  Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

323/1992 Zb.  Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

244/2002 Z. z.  Zákon o rozhodcovskom konaní

335/2014 Z. z.  Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8/2005 Z. z.  Zákon 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, diskvalifikácie, 

sudcovia,vyšší súdni úradníci

bežné osobné údaje - Schopnosti a kompetencie fyzickej 

osoby, Vzdelanie a odborné certifikácie, Informácie o 

profesii a pracovnom pomere, Charakteristiky fyzickej 

osoby, Demografické údaje, Národnosť a občianstvo, 

Identita fyzickej osoby, Štátna identifikácia, Identifikačné 

číslo, Fyzická osoba, Prihlasovacie údaje pre online 

prístup a overenie, Údaje o online pripojení a sieťovej 

konektivite, Online identifikátor, Meno osoby, 

Technologické identifikátory, Telefonické služby, 

Zdravotné záznamy

MSSR a organizácie v jeho pôsobnosti, súdy SR, účastníci 

konania, Advokátska komora, notárska komora, 

Slovenská komora exekútorov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených (IS ESMO)
78/2015 Z. z. Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

verejný záujem záujem prevádzkovateľa a úloha realizovaná vo verejnom záujme za účelom realizácie výkonu trestného konania
obvinené a odsúdené osoby osobné údaje pre trestné konanie PaMÚ, sudca, VSÚ

Ekonomický informačný systém

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 v znení neskorších predpisov

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 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 v 

znení neskorších 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 v znení neskorších predpisov

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde...v znení neskorších predpisov

Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde

Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Zákon č.757/2004 Z. z. o súdoch 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 v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme.

Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov).

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

zamestnanci , manželia alebo manželky zamestnancov, 

vyživované deti zamestnancov , rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby

osobné číslo, titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

miesto a dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého a 

prechodného pobytu, pohlavie, štátna príslušnosť, 

rodinný stav a dátum sobáša, číslo občianskeho 

preukazu, súkromné telefónne číslo a súkromný e-

mailový kontakt, dosiahnuté vzdelanie a zoznam 

absolvovaných škôl a školení, profesijné zamestnanie a 

predchádzajúce zamestnania, jazykové znalosti, vodičské 

oprávnenie, zloženie a výška platu a odmien, výška 

odvodov, číslo účtu, typ dôchodku (napr. predčasný 

starobný, starobný, výsluhový, invalidný), zdravotný stav 

(v podobe zdravý alebo percentuálna miera invalidity), 

doplnkové dôchodkové sporenie, vojak/nevojak.

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Zverejňovanie zmlúv a dodatkov 

498/2011 Z. z.Nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti 

informácie o uzatvorení zmluvy

Zákon 546/2010 Z. z.ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

zmluvné strany, resp. osoby konajúce za zmluvné strany, 

kontaktné osoby v zmluvných vzťahoch za jednotlivé 

zmluvné strany

bežné osobné údaje
zamestnanci minist plniaci rôzne úlohy na úseku 

zmluvných vzťahov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje



Zverejňovanie výberových konaní na sudcov
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a  Vyhláška MS 

SR č. 160/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
kandidáti na sudcu titul, meno, priezvisko, 

Vykonanie úhrady a poskytnutie informácie o úhrade, ak ide o úhradu správnych 

poplatkov alebo súdnych poplatkov, ako aj iné platby, ktoré sú podľa osobitných 

predpisov alebo na ich základe vykonávané

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),zákon č. 272/2015 Z. z . o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 301/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o rodnom čísle, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 

službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), 

zákon SNR  č. 71/1992 Zb.o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,  

zákon č. 266/2015 Z.z. zmena zákona o archívoch a registratúrach 

fyzické osoby, ktoré vykonávajú úhradu správnych alebo 

súdnych poplatkov 

meno, priezvisko, rodné číslo, číslo účtu IBAN, kód banky 

BIC, podpis
orgány verejnej moci v rámci výkonu pôsobnosti: ÚPVS, 

NASES, Slovenská pošta, Štátna pokladňa
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Doručovanie do  elektronickej komunikačnej schránky. Do elektronickej 

komunikačnej schránky sú používateľovi doručované dokumenty súdov ako aj 

ministerstva (potvrdenia, rozhodnutia, atď.), a naopak, zo schránky môže používateľ 

odosielať dokumenty (podania, žaloby, návrhy, atď.) súdom alebo ministerstvu

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), zákon č. 272/2015 Z. z . o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, zákon č. 301/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o rodnom čísle, zákon č. 272/2016 Z. z. o 

dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

dôveryhodných službách), zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon SNR  č. 71/1992 Zb.o súdnych poplatkoch a poplatku za 

výpis z registra trestov, zákon č. 266/2015 Z.z. zmena zákona o archívoch a registratúrach

fyzické soby, ktoré majú aktívnu elektronickú komunikačnú 

schránku na ÚPVS (modul eDesk)
meno, priezvisko, emailová adresa, elektronický podpis ÚPVS, NASES prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Prijatie a spracovanie podaní pri dodržaní všetkých formálnych a administratívnych 

náležitostí (najmä overenie podpisu elektronického dokumentu a odoslanie 

potvrdenia o prijatí).

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), zákon č. 272/2015 Z. z . o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov,

fyzické osoby, ktoré komunikujú so súdmi a s 

ministerstvom elektronicky

meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, lokalita, 

telefónne číslo, emailová adresa, podpis, IP adresa
ÚPVS, NASES prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Vybavovanie podaní obsahujúcich podozrenia z porušenia zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa

prechodného bydliska, podpis a ďalšie osobné údaje

poskytnuté alebo zistené v priebehu konania a v rámci

poskytovania súčinnosti

subjekty poskytujúce súčinnosť, iný oprávnený subjekt, 

strana sporu účastník konania
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Konanie a rozhodovanie súdov v trestnoprávnych veciach. 

Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov

zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z. 

zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

obžalovaní, svedkovia, právni zástupcovia, akákoľvek 

osoba, ktorej sa konanie a rozhodovanie súdu týka a to 

priamo či nepriamo

osobné údaje potrebné pre trestné konanie, ako aj 

osobitné kategórie osobných údajov

sudcovia, zamestnanci súdov, obžalovaní, svedkovia, 

právni zástupcovia, tretie osoby, ktorým je povolené 

nahliadať do súdneho spisu, mediátori, znalci, tlmočníci, 

prekladatelia, exekútori, orgány činné v trestnom konaní 

(OČTK) a pod. 

prenos údajov do tretích krajín sa uskutočňuje 

v rámci právneho styku s cudzinou v trestných 

veciach 

Konanie a rozhodovanie súdov v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach. 

Konanie a rozhodovanie súdov aj o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti 

rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo nečinnosti v oblasti verejnej správy, 

rozhodujú o zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej moci a o ochrane 

pred nezákonným zásahom alebo opatrením orgánu verejnej moci, vo volebných 

veciach, vo veciach referenda a vo veciach politických strán a hnutí. Rozhodujú tiež v 

ďalších veciach ustanovených zákonom, právne záväzným aktom Európskych 

spoločenstiev a Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská 

republika viazaná. 

Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) 

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v 

znení neskorších predpisov 

zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov 

zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z.  

zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

strany sporu / účastníci konania, právni zástupcovia, 

akákoľvek osoba, ktorej sa konanie a rozhodovanie súdu 

týka a to priamo či nepriamo

osobné údaje podľa typu konania, zväčša bežné osobné 

údaje, v niektorých typoch konania aj osobitné kategórie 

osobných údajov

sudcovia, zamestnanci súdov, strany sporu / účastníci 

konania, právni zástupcovia, tretie osoby, ktorým je 

povolené nahliadať do súdneho spisu, mediátori, znalci, 

tlmočníci, prekladatelia, exekútori, notári ako súdni 

komisári, orgány činné v trestnom konaní (OČTK) a pod. 

prenos údajov do tretích krajín sa uskutočňuje


