
Účel spracúvania 
Právny 

základ  

Osobitný 

predpis, zmluva,  

verejný záujem 

vyplývajúci z 

osobitného 

predpisu 

Kategórie 

dotknutých 

osôb 

Rozsah, 

alebo 

kategórie 

osobných 

údajov 

Osobitná 

kategóri

a OÚ 

Doba 

spracúvania OÚ 

Archivačná 

doba OÚ 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej 

krajiny 

mimo EÚ a 

EHP alebo 

medzináro

dnej 

organizáci

e 

                    

Vybavovanie agendy 

výkonu súdnictva v 

rámci trestného 

úseku 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 300/2005 

Z. z. Trestný 

zákon,  

zákon č. 301/2005 

Z. z. Trestný 

poriadok,  

zákon č. 757/2004 

Z. z. o súdoch,                                                                                                                           

zákon č. 65/2001 

Z. z. o správe a 

vymáhaní 

súdnych 

pohľadávok,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vyhláška MS SR č. 

543/2005 Z.z. o 

Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre 

okresné súdy, 

krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy, 

atď. 

procesné strany 

trestného 

konania 

osobné údaje 

spracúvané 

pre trestné 

konanie 

na 

základe 

uplatneni

a práv a 

právnych 

nárokov 

po dobu trvania 

súdneho konania 

v súlade s 

registratúrny

m poriadkom 

Vyhláška MS 

SR č. 

543/2005 Z.z. 

o 

Spravovacom 

a 

kancelársko

m poriadku 

pre okresné 

súdy, krajské 

súdy, 

Špeciálny 

súd a 

vojenské 

súdy 

súdy, notári, 

exekútori, 

správcovia 

konkurznej 

podstaty, 

znalci, 

tlmočníci, 

prekladateli

a, 

orgány 

činné v 

trestnom 

konaní,  

GR ZVJS 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

uskutočňuj

e len  v 

rozsahu 

dotknutých 

osôb v 

súdnom 

konaní  



Vybavovanie agendy 

výkonu súdnictva v 

rámci obchodného 

úseku 

zákonn

á 

povinn

osť 

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. 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. 7/2005 Z. 

z. o konkurze a 

reštrukturalizácii a 

o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov, 

zákon č. 233/1995 

Z. z. o súdnych 

exekútoroch a 

exekučnej činnosti 

(Exekučný 

poriadok) a o 

strany sporu v 

súdnom konaní 

osobné údaje 

spracúvané 

pre 

obchodné 

konanie 

na 

základe 

uplatneni

a práv a 

právnych 

nárokov 

po dobu trvania 

súdneho konania 

v súlade s 

registratúrny

m poriadkom 

Vyhláška MS 

SR č. 

543/2005 Z.z. 

o 

Spravovacom 

a 

kancelársko

m poriadku 

pre okresné 

súdy, krajské 

súdy, 

Špeciálny 

súd a 

vojenské 

súdy 

súdy, notári, 

exekútori, , 

znalci, 

tlmočníci, 

prekladateli

a, 

správcovia 

konkurznej 

podstaty,  

orgány 

činné v 

trestnom 

konaní,  

Slovenská 

pošta a.s. 

(hybridná 

pošta) 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

uskutočňuj

e len  v 

rozsahu 

dotknutých 

osôb v 

súdnom 

konaní  



zmene a doplnení 

ďalších zákonov, 

zákon č. 40/1964 

Zb. Občiansky 

zákonník, zákon č. 

757/2004 Z. z. o 

súdoch, zákon č. 

65/2001 Z. z. o 

správe a 

vymáhaní 

súdnych 

pohľadávok,  

Vyhláška MS SR č. 

543/2005 Z.z. o 

Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre 

okresné súdy, 

krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy, 

atď. 

Vybavovanie agendy 

výkonu súdnictva v 

rámci 

občianskoprávneho 

úseku, podanie 

návrhu, žaloby na 

začatie súdneho 

konania v 

občianskoprávnych 

veciach, podanie 

sťažnosti v súdnom 

konaní v 

zákonn

á 

povinn

osť 

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. 305/2013 

Z. z. o 

strany sporu v 

súdnom konaní 

osobné údaje 

spracúvané 

pre 

občianskoprá

vne konanie 

na 

základe 

uplatneni

a práv a 

právnych 

nárokov 

po dobu trvania 

súdneho konania 

v súlade s 

registratúrny

m poriadkom 

Vyhláška MS 

SR č. 

543/2005 Z.z. 

o 

Spravovacom 

a 

kancelársko

m poriadku 

pre okresné 

súdy, notári, 

exekútori, , 

znalci, 

tlmočníci, 

prekladateli

a, 

správcovia 

konkurznej 

podstaty, 

orgány 

činné v 

trestnom 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

uskutočňuj

e len  v 

rozsahu 

dotknutých 

osôb v 

súdnom 

konaní 



občianskoprávnych 

veciach 

elektronickej 

podobe výkonu 

pôsobnosti 

orgánov verejnej 

moci a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov (zákon o 

e-Governmente),  

zákon č. 233/1995 

Z. z. o súdnych 

exekútoroch a 

exekučnej činnosti 

(Exekučný 

poriadok) a o 

zmene a doplnení 

ďalších zákonov, 

zákon č. 36/2005 

Z. z. o rodine a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov, zákon č. 

40/1964 Zb. 

Občiansky 

zákonník, zákon č. 

757/2004 Z. z. o 

súdoch, zákon č. 

65/2001 Z. z. o 

správe a 

vymáhaní 

súdnych 

pohľadávok, 

Vyhláška MS SR č. 

543/2005 Z.z. o 

súdy, krajské 

súdy, 

Špeciálny 

súd a 

vojenské 

súdy 

konaní,  

Slovenská 

pošta a.s. 

(hybridná 

pošta) 



Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre 

okresné súdy, 

krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy, 

atď. 

Registrácia 

obchodných 

spoločností 

a fyzických osôb 

podnikateľov 

zákonn

á 

povinn

osť a 

verejný 

záujem 

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 o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

zákon č. 305/2013 

Z. z. o 

elektronickej 

podobe výkonu 

pôsobnosti 

orgánov verejnej 

moci a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov (zákon o 

štatutári, vedúci 

odštepného 

závodu 

(organizačnej 

zložky 

podniku), 

dozorný orgán, 

prokurista, 

likvidátor, 

správca 

konkurznej 

podstaty, 

spoločníci 

meno, 

priezvisko, 

bydlisko, 

dátum 

narodenia a 

rodné číslo, 

štátna 

príslušnosť 

nie 
po dobu trvania 

činnosti 

v súlade s 

registratúrny

m poriadkom 

Vyhláška MS 

SR č. 

543/2005 Z.z. 

o 

Spravovacom 

a 

kancelársko

m poriadku 

pre okresné 

súdy, krajské 

súdy, 

Špeciálny 

súd a 

vojenské 

súdy, 75 

rokov od 

výmazu 

partnera z 

registra 

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 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



e-Governmente),  

zákon č. 757/2004 

Z. z. o súdoch, 

Vyhláška MS SR č. 

543/2005 Z.z. o 

Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre 

okresné súdy, 

krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy, 

atď. 

úrad, 

Národná 

banka 

Slovenska, 

Štatistický 

úrad SR, 

Sociálna 

poisťovňa, 

MVSR, 

Finančná 

správa, 

Ministerstvo 

obrany SR, 

Ministerstvo 

financií 

(datová 

pumpa) 

Vybavovanie 

podnetov občanov, 

žiadosť o radu a 

pomoc 

verejný 

záujem 

verejný záujem 

prevádzkovateľa v

ybaviť podnet 

občana, verejný 

záujem vyplýva zo 

zákona č. 

575/2001 Z. z. o 

organizácii 

činnosti vlády a 

organizácii 

ústrednej štátnej 

správy a zákona 

757/2004 Z. z. o 

súdoch 

fyzické osoby, 

ktoré podali 

podnet  

titul, meno, 

priezvisko, 

podpis, 

adresa, e-

mailová 

adresa, 

telefónne 

číslo a ďalšie 

osobné 

údaje, ktoré 

dotknutá 

osoba sama 

iniciatívne 

uvedie  

nie do 1 roka 5 rokov nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



Oboznamovanie sa 

s utajovanými 

skutočnosťami 

v pôsobnosti OS BA 

I 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 215/2004 

Z. z. o ochrane 

utajovaných 

skutočností a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov  

zamestnanci OS 

BA I 

v rozsahu 

podľa zákona 

215/2004 Z. 

z. o ochrane 

utajovaných 

skutočností 

(napr. meno, 

priezvisko, 

rodné číslo, 

dátum 

narodenia, 

adresa, štátna 

príslušnosť, 

atď.) 

áno, v 

rozsahu 

podľa 

zákona 

215/2004 

Z. z. 

počas trvania 

štátnozamestnane

ckého pomeru, 

pracovného 

pomeru alebo 

obdobného 

pracovného 

vzťahu  

5 rokov nie je 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Oslobodzovanie 

občanov od 

povinnosti vykonať 

mimoriadnu službu 

alebo alternatívnu 

službu 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 570/2005 

Z. z. o brannej 

povinnosti a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov  

zamestnanci OS 

BA I 

titul, meno, 

priezvisko, 

rodné číslo, 

adresa 

trvalého 

pobytu 

nie 

počas trvania 

štátnozamestnane

ckého pomeru, 

pracovného 

pomeru alebo 

obdobného 

pracovného 

vzťahu  

5 rokov 

orgány 

štátnej 

správy 

(okresné 

úrady SR) 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Vytváranie reportov 

a reportingových 

zostáv pre potreby 

vykazovania a na 

analytické účely (SAP 

Business Objects)  

zákonn

á 

povinn

osť 

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 

subjekty - 

fyzické osby 

nachádzajúce 

sa v zoznamoch 

zbieraných 

inými útvarmi 

rezortu 

spravodlivosti, 

súdmi, 

prípadne 

útvarmi iných 

titul, meno, 

priezvisko, 

pohlavie, 

adresa, IBAN, 

v RPVS o 

zástupcovi 

nie je 

pri pravidelných 

reportoch sa OÚ 

spracúvajú do 1 

roka 

10 rokov nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



súdnej štatistike; rezortov, ktoré 

poskytli 

databázy na 

analytické účely 

Spracovanie 

súdnych štatistík pri 

výkone súdnej moci 

(CDB SM - Centrálna 

databáza Súdneho 

manažmentu) 

zákonn

á 

povinn

osť 

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 - 

fyzické osoby 

nachádzajúce 

sa v zoznamoch 

zbieraných 

inými útvarmi 

rezortu 

spravodlivosti, 

súdmi, 

prípadne 

útvarmi iných 

rezortov, ktoré 

poskytli 

databázy na 

analytické účely 

vybrané 

osobné údaje 

z databáz 

rezortu 

nie je do 1 roka 10 rokov nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Spracovanie 

štatistických listov a 

štatistických výkazov 

vypĺňaných súdmi 

SR (Aplikácia pre 

zber údajov (AZU))  

verejný 

záujem 

verejný záujem 

prevádzkovateľa a 

úloha realizovaná 

pri výkone 

verejnej moci 

zverenej 

prevádzkovateľovi 

spracúvať 

štatistické údaje 

vyplývajúci zo 

osoby v 

trvajúcej alebo 

skončenej 

väzbe, 

poškodené 

osoby, 

zamestnanci 

súdov 

osobné údaje 

užívateľov 

systému AZU 

v rozsahu 

titul, meno, 

priezvisko, 

osobné údaje 

poškodených 

osôb v 

trestnom 

nie je do 1 roka 10 rokov nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



zákona č. 

757/2004 Z. z. o 

súdoch a o zmene 

a doplnení 

niektorých 

zákonov - § 72, § 

73, § 82b, § 82f 

a zákona 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)  

konaní a 

osobné údaje 

osôb v 

trvajúcej 

alebo 

skončenej 

väzbe 

Archivácia 

(Registratúra a 

správa 

Registratúrneho 

strediska OS BA I) 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 395/2002 

Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o 

doplnení 

niektorých 

zákonov, Vyhláška 

MS SR č. 

543/2005 Z.z. o 

Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre 

okresné súdy, 

krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy 

zamestnanci 

úradu, účastníci 

príslušných 

konaní, 

podávatelia 

podaní, 

zmluvné strany, 

osoby uvedené 

v záznamoch 

jednotlivých 

spisov 

meno, 

priezvisko, 

organizačný 

útvar 

nie 5 rokov nie je 

SNA MVSR 

(Slovenský 

národný 

archív), 

OVM, 

žiadateľ 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



Prijatie a 

zaevidovanie 

písomnosti 

(Podateľňa OS BA I) 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 395/2002 

Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o 

doplnení 

niektorých 

zákonov,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vyhláška MS SR č. 

543/2005 Z.z. o 

Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre 

okresné súdy, 

krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy 

osoba 

podávajúca 

podanie resp. 

iná osoba 

uvedená v 

podaní 

podávajúcou 

osobou 

titul, meno, 

priezvisko, e-

mail, telefón, 

trvalý a 

prechodný 

pobyt, ID 

eDesku 

nie 

nie je, v zmysle 

vecných oblastí sa 

posudzuje 

  nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Agenda sťažností a 

petícií 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 9/2010 Z. 

z. o sťažnostiach 

a zákon č. 

85/1990 Zb. o 

petičnom práve a 

záujem 

prevádzkovateľa 

na vybavovaní 

sťažností v súlade 

so zákonom č. 

9/2010 Z.z. o 

sťažnostiach v 

znení neskorších 

predpisov, a to 

vykonávanie 

postupov pri ich 

podávaní, 

evidovaní, 

prijímaní, 

osoba 

podávajúca 

sťažnosť alebo 

petíciu resp. iná 

osoba uvedená 

v podanej 

sťažnosti alebo 

petícií 

podávajúcou 

osobou 

osobné 

údaje, ktoré 

pre podanie 

petície alebo 

sťažnosti 

vyžadujú 

príslušné 

právne 

predpisy, 

resp. iné 

osobné údaje 

napr. pri 

vybavovaní 

podnetov 

fyzických 

osôb 

doručený e-

mailom. 

Najčastejšie 

nie 2 roky 

bežná 

korešponden

cia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 rokov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

sťažnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10 rokov + A 

prokuratúra, 

OVM, ÚOŠS 

a nimi 

zriadené 

organizácie, 

orány 

miestnej 

štátnej 

správa, 

samosprávy, 

NRSR, 

kancelária 

prezidenta, 

iné FO a PO 

ak sa 

postupuje 

sťažnosť 

podľa 

zákona o 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



prešetrovaní a 

písomnom 

oznámení 

výsledku 

prešetrenia alebo 

prekontrolovania 

sťažností v rámci 

plnenia úloh 

Kancelárie 

zástupcu SR pred 

súdmi EÚ 

spracovávané 

osobné 

údaja: Meno, 

Priezvisko, 

Adresa, E-

mailová 

adresa, 

dátum 

narodenia, 

telefónne 

číslo, rodné 

číslo 

sťažnostiach

, súdy SR 

Zabezpečenie 

výberových konaní 

pre potreby OS BA I 

a spracovanie 

žiadostí o prijatie do 

zamestnania 

zákonn

á 

povinn

osť 

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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vyhláška Úradu 

vlády Slovenskej 

republiky č. 

127/2017 Z. z. 

ktorou sa 

ustanovujú 

podrobnosti o 

výberových 

konaniach 

uchádzači 

prihlásení do 

výberového 

konania 

uchádzači o 

prijatie do 

zamestnania 

titul, meno, 

priezvisko, 

údaje 

potrebné pre 

potrebu 

vyžiadania 

výpisu z 

registra 

trestov 

(meno, 

priezvisko, 

rodné číslo, 

meno otca a 

matky za 

slobodna, 

adresa 

trvalého 

pobytu) 

nie 

do 1 roka 

(neúspešným 

kandidátom sa 

posielajú 

podklady naspäť 

do 10 dní od 

ukončenia 

konania) 

5 rokov + A nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



Založenie, trvanie a 

skončenie 

štátnozamestnaneck

ého pomeru 

služobnou zmluvou 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník 

práce (pre fyzickú 

prácu, pričom 

žiadosť posiela 

dotknutá osoba), 

zákon č. 55/2017 

Z. z. o štátnej 

službe a o zmene 

a doplnení 

niektorých 

zákonov (pre 

duševnú prácu a 

vo verejnom 

záujme)  

úspešní 

uchádzači 

prihlásení do 

výberového 

konania/zamest

nanci OS BA I 

titul, meno, 

priezvisko, 

telefónne 

číslo, adresa 

bydliska, 

dátum 

narodenia, 

číslo 

občianskeho 

preukazu, 

názov 

zdravotnej 

poisťovne, 

potvrdenie o 

štátnej službe 

a údaje z 

osobného 

dotazníka 

zdravotné 

údaje, v 

prípade, 

ak ide o 

osobu so 

zdravotný

m 

postihnutí

m aj 

potvrdeni

e od 

príslušné

ho 

orgánu o 

tomto 

postihnutí

; v 

prípade 

výkonu 

práce v 

noci 

potvrdeni

e o 

spôsobilo

sti 

vykonáva

ť túto 

prácu; 

počas trvania 

štátno-

zamestnaneckého 

alebo pracovného 

pomeru 

50 rokov po 

skončení 

štátno-

zamestnanec

kého pomeru 

v prípade 

preloženia 

iný služobný 

úrad 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



Založenie, trvanie a 

skončenie 

pracovného pomeru 

pracovnou zmluvou 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník 

práce, zákon č. 

552/2003 Z. z. o 

výkone práce vo 

verejnom záujme 

(pracovná 

zmluva), zákon č. 

553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní 

niektorých 

zamestnancov pri 

výkone práce vo 

verejnom záujme 

a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

predpisov, 

zamestnanci OS 

BA I  

titul, meno, 

priezvisko, 

telefónne 

číslo, dátum 

narodenia, 

číslo 

občianskeho 

preukazu, 

názov 

zdravotnej 

poisťovne, 

potvrdenie o 

priebežnom 

zamestnaní  a 

údaje z 

osobného 

dotazníka 

v prípade, 

ak ide o 

osobu so 

zdravotný

m 

postihnutí

m aj 

potvrdeni

e od 

príslušné

ho 

orgánu o 

tomto 

postihnutí

; v 

prípade 

výkonu 

práce v 

noci 

potvrdeni

e o 

spôsobilo

sti 

vykonáva

ť túto 

prácu; v 

prípade 

vodičov 

potvrdeni

e o 

zdravotne

j 

spôsobilo

sti na 

počas trvania 

pracovného 

pomeru 

70 rokov po 

skončení 

pracovného 

pomeru  

nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



výkon 

práce 

Uzatvorenie a 

ukončenie dohôd o 

prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník 

práce 

zamestnanci OS 

BA I, ktorí 

vykonávajú 

prácu na 

základe dohôd 

o prácach 

vykonávaných 

mimo 

pracovného 

pomeru 

titul, meno a 

priezvisko 

rodné číslo                                  

adresa 

trvalého 

pobytu  

dátum a 

miesto 

narodenia 

štátna 

príslušnosť 

rodinný stav   

poberateľ 

dôchodku 

(uviesť 

akého) 

ťažko 

zdravotne 

postihnutá 

osoba 

zdravotná 

poisťovňa 

číslo účtu 

(IBAN) 

v prípade, 

ak ide o 

osobu s 

ťažkým 

zdravotný

m 

postihnutí

m aj 

informáci

a o tomto 

postihnutí 

počas trvania 

dohody 

50 rokov po 

skončení 

dohody 

nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



Vedenie osobného 

spisu zamestnanca, 

sudcu 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 55/2017 

Z. .z  o štátnej 

službe a o zmene 

a doplnení 

niektorých 

zákonov 

zákon č. 553/2003 

Z. z. o 

odmeňovaní 

niektorých 

zamestnancov pri 

výkone práce vo 

verejnom záujme 

a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

predpisov, zákon 

č. 385/2000 Z. z. o 

sudcoch a 

prísediacich 

zamestnanci, 

sudcovia OS BA 

I 

kompletná 

evidencia 

všetkých 

uvedených 

osobných 

údajov v 

osobnom 

spise 

údaje 

týkajúce 

sa zdravia 

počas trvania 

zamestnania, 

obdobného 

pomeru 

50 rokov po 

skončení 

pracovného 

pomeru, 50 

rokov po 

skončení 

obdobného 

pomeru 

sudcu ak 

nejde sudca 

do dôchodku 

v prípade 

preloženia 

iný služobný 

úrad, 

Ministerstvo 

spravodlivos

ti SR u 

sudcov 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Odvody do sociálnej 

poisťovne 

zákonn

á 

povinn

osť 

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 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I, manželia 

alebo manželky 

zamestnancov 

OS BA I, 

vyživované deti 

zamestnancov 

a sudcov , 

rodičia 

vyživovaných 

detí 

zamestnancov 

a sudcov, blízke 

meno a 

priezvisko, 

titul,  rodné 

čísla, dátum 

nar., miesto 

nar., bydlisko, 

rodné 

priezvisko, 

stav,  

údaje 

týkajúce 

sa zdravia 

počas trvania 

zamestnania 

10 rokov po 

skončení 

pracovného 

pomeru 

sociálna 

poisťovňa 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



dôchodkovom 

sporení a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov 

osoby 

Odvody do 

zdravotnej 

poisťovne 

zákonn

á 

povinn

osť 

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 a 

sudcovia OS BA 

I, manželia 

alebo manželky 

zamestnancov 

OS BA I, 

vyživované deti 

zamestnancov 

a sudcov , 

rodičia 

vyživovaných 

detí 

zamestnancov 

a sudcov, blízke 

osoby 

rodné číslo, 

meno a 

priezvisko, 

titul 

údaje o 

ZŤP 

počas trvania 

zamestnania 

10 rokov po 

skončení 

pracovného 

pomeru 

príslušná 

zdravotná 

poisťovňa 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Vedenie mzdového 

listu a výplatnej 

listiny 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 595/2003 

Z. z. o dani z 

príjmov v znení z 

neskorších 

predpisov 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I  

meno a 

priezvisko, 

titul,  rodné 

čísla, dátum 

narodenia, 

miesto 

narodenia, 

nie 
počas trvania 

zamestnania 

20 rokov po 

skončení 

pracovného 

pomeru 

daňový úrad 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



bydlisko, 

rodné 

priezvisko, 

stav; meno a 

priezvisko, 

rodné číslo, 

dátum 

narodenia, 

miesto 

narodenia 

dieťaťa, 

manžela/man

želky 

Výkon rozhodnutia a 

exekúcie zo zmluvy, 

zrážky zo mzdy 

(spotrebiteľské 

úvery) 

zákonn

á 

povinn

osť a 

zmluvn

á 

povinn

osť 

zákon č. 233/1995 

Z. z. o súdnych 

exekútoroch a 

exekučnej činnosti 

(Exekučný 

poriadok) a o 

zmene a doplnení 

ďalších zákonov 

zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník 

práce 

Spotrebiteľská 

zmluva (ktorú 

uzatvoril priamo 

zamestnanec a je 

základom pre 

výkon 

rozhodnutia) 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I, manželia 

alebo manželky 

zamestnancov 

OS BA I, 

vyživované deti 

zamestnancov 

a sudcov , 

rodičia 

vyživovaných 

detí 

zamestnancov 

a sudcov, blízke 

osoby 

meno a 

priezvisko, 

titul, rodné 

čísla, dátum 

narodenia, 

miesto 

narodenia, 

bydlisko, 

rodné 

priezvisko, 

stav; meno a 

priezvisko, 

dátum 

narodenia, 

dieťaťa, 

manžela/man

želky 

nie 

do splatenia 

dĺžnej sumy 

najneskôr do 

skončenia 

pracovného alebo 

štátno-

zamestnaneckého 

pomeru 

20 rokov po 

skončení 

pracovného 

alebo štátno-

zamestnanec

kého pomeru 

súd, 

exekútor a 

veriteľ 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



Prehľad miezd 
verejný 

záujem 

verejný záujem 

prevádzkovateľa 

(pre účely 

štatistiky, prípravy 

rozpočtu a pod.) 

na základe zákona 

č. 370/2018 Z. z. o 

štátnom rozpočte 

na nasledujúci 

kalendárny rok a 

č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových 

pravidlách 

verejnej správy . 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I  

titul, meno, 

priezvisko, 

organizačné 

zaradenie, 

osobné číslo, 

prehľad mzdy 

zamestnanco

v (výška 

tarifného 

platu, 

príplatky, 

funkčného 

platu) 

nie 1 rok 

nearchivujú 

sa osobné 

údaje 

nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Evidencia 

pracovného času 

(dochádzka, 

absenčná karta, 

pracovný výkaz) 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník 

práce 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I  

evidencia 

príchodu, 

odchodu, 

lekár, 

dovolenky, 

priepustky, 

OČR, PN, 

zdravotné 

voľno, údaje 

týkajúce sa 

zdravia 

nie 2 roky 10 rokov nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Vyhotovenie 

služobného 

preukazu 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 55/2017 

Z. z. o štátnej 

službe a o zmene 

a doplnení 

niektorých 

zákonov 

zákon č. 552/2003 

Z. z. o výkone 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I  

meno, 

priezvisko, 

titul, číslo 

občianskeho 

preukazu, 

dátum 

narodenia, 

trvalé 

nie 

počas trvania 

pracovného 

pomeru 

5 rokov po 

skončení 

pracovného 

pomeru 

zamestnane

c 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



práce vo 

verejnom záujme,  

bydlisko, 

fotografia, 

osobné číslo 

zamestnanca, 

sudcu 

Žurnalizácia 

fotokópie 

služobného 

preukazu (fotka v 

osobnom spise 

sudcu) 

oprávn

ený 

záujem 

oprávnený záujem 

pre prípad straty 

alebo odcudzenia 

preukazu, 

dodatočná 

autentifikácia 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I  

fotografia, 

osobné číslo 

zamestnanca, 

sudcu 

nie 

počas trvania 

pracovného 

pomeru 

50 rokov po 

skončení 

pracovného 

pomeru 

nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Zber podaných 

majetkových 

priznaní 

zákonn

á 

povinn

osť 

 zákon č. 55/2017 

Z. z. o štátnej 

službe a o zmene 

a doplnení 

niektorých 

zákonov 

zamestnanci OS 

BA I  

meno a 

priezvisko, 

titul, popis 

majetku, 

podpis 

zamestnanca 

nie 1 rok 

10 rokov po 

skončení 

štátnozamest

. Pomeru 

nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Stáž študentov  súhlas žiadosť žiadateľa študenti  

meno, 

priezvisko, 

dátum 

narodenia, 

bydlisko, 

škola 

študenta 

nie 
počas trvania 

stáže 

5 rokov po 

skončení 

stáže 

vysoká 

škola, 

univerzita 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Zabezpečenie 

vzdelávania 

zamestnancov, 

sudcov 

zákonn

á 

povinn

osť 

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. 

385/2000 Z. z. o 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I  

meno a 

priezvisko, 

titul, 

organizačné 

zaradenie 

nie 1 rok 5 rokov 

vzdelávacia 

inštitúcia, 

lektor 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



sudcoch a 

prísediacich 

Pracovnoprávne 

spory 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 160/2015 

Z. z. Civilný 

sporový poriadok 

bývalí 

zamestnanci OS 

BA I 

údaje z 

osobného 

spisu (najmä 

titul, meno, 

priezvisko, 

dátum 

narodenia, 

miesto 

narodenia, 

bydlisko, 

rodné 

priezvisko, 

stav, 

informácie o 

plate, 

informácie o 

dochádzke, 

informácie o 

pracovnom 

zaradení, 

hodnotenia, 

atď.) 

údaje 

týkajúce 

sa zdravia 

počas trvania 

súdneho konania 
15 rokov súd 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Prehľad 

štátnozamestnaneck

ých miest, 

pracovných miest, 

sudcovských miest 

(štatistika) 

verejný 

záujem 

verejný záujem 

prevádzkovateľa 

(pre účely 

zabezpečenia 

obsadenia 

voľných 

pracovných miest 

a následného 

plnenia úloch 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I  

meno a 

priezvisko, 

titul, 

organizačné 

zaradenie 

nie 

na účel štatistky 

sa údaje sa 

nevymazávajú 

na účel 

štatistky sa 

údaje sa 

nevymazávaj

ú 

nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



OVM, pre účely 

štatistiky) na 

základe zákona č. 

55/2017 Z. z. o 

štátnej službe a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov, z. č. 

552/2003  Z. z. o 

výkone práce vo 

verejnom záujme, 

z. č. 385/2000  Z. 

z. o sudcoch a 

prísediacich 

Evidencia 

zamestnancov so 

zdravotným 

postihnutím na účel 

vedenia výkazu o 

plnení povinného 

podielu 

zamestnávania 

občanov so 

zdravotným 

postihnutím  

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 5/2004 Z. 

z. o službách 

zamestnanosti a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I  

meno a 

priezvisko, 

titul, adresa 

trvalého 

bydliska, 

rodné číslo, 

rozhodnutie 

sociálnej 

poisťovni o 

priznaní 

invalidného 

dôchodku 

údaje 

týkajúce 

sa zdravia 

1 rok 5 rokov nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Evidencia rozhodnutí 

o vymáhaní súdnych 

pohľadávok na 

základe rozhodnutia 

vydaného súdom 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 65/2001 

Z. z. o správe a 

vymáhaní 

súdnych 

pohľadávok, 

zmluva s 

Justičnou 

fyzické osoby 

voči ktorým sa 

vedie 

pohľadávka 

meno, 

priezvisko, 

adresa, rodné 

číslo, dátum 

narodenia, 

telefónne 

číslo, email, 

nie 1 rok 10 rokov + A 

Krajský súd 

v Bratislave 

(Justičná 

pokladnica) 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



pokladnicou o 

postupovaní 

súdnych 

pohľadávok č. 

7248/2001 

číslo 

bankového 

účtu 

Evidencia 

dodávateľov 

(vrátane 

zamestnancov) a 

vedenie účtovníctva 

v Ekonomickom 

informačnom 

systéme ministerstva 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve 

fyzické osoby 

vrátane 

zamestnancov 

vstupujúce do 

účtovníctva, 

všetky subjekty 

v rámci 

pohľadáviek a 

záväzkov 

meno, 

priezvisko, 

adresa, 

telefónne 

číslo, email, 

číslo 

bankového 

účtu 

nie 

počas trvania 

realizácie plnenia 

dodávok, kým 

nezaniknú 

pohľadávky alebo 

záväzky 

10 rokov 

Krajský súd 

v Bratislave 

(Zúčtovacie 

centrum) 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Evidencia žiadostí a 

odpovedí na žiadosti 

patriacich do gescie 

správy okresného 

súdu     

zákonn

á 

povinn

osť 

denník evidencie 

dokumentácie 

súdu - Spr. denník 

Vyhláška MS SR č. 

543/2005 Z.z. o 

Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre 

okresné súdy, 

krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy 

fyzické osoby, 

ktoré podajú 

žiadosť na OS 

BA I 

meno, 

priezvisko, 

adresa, rodné 

číslo, dátum 

narodenia, 

telefónne 

číslo, email, 

číslo 

bankového 

účtu 

nie 1 rok  5 rokov + A 

podľa 

vecného 

titulu 

žiadosti čiže 

žiadateľ, 

resp. je 

žiadosť 

postúpená 

inému 

útvaru alebo 

organizácii 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Žiadosti OS BA I a 

súhlas zriaďovateľa 

na platnosť 

nakladania s 

majetkom štátu  

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon Národnej 

rady Slovenskej 

republiky č. 

278/1993 Z. z. o 

správe majetku 

štátu 

fyzické osoby, 

ktoré 

uzatvárajú taký 

zmluvný vzťah 

v oblasti 

nakladania s 

majetkom štátu 

meno, 

priezvisko, 

adresa, rodné 

číslo, dátum 

narodenia, 

telefónne 

číslo, email, 

nie 2 roky  10 rokov + A 

Ministerstvo 

spravodlivos

ti SR, Krajský 

súd v 

Bratislave 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



s OS BA I ako 

organizáciou 

rezortu 

spravodlivosti, 

na ktorý je 

potrebný 

súhlas 

zriaďovateľa 

číslo 

bankového 

účtu 

Evidencia splatných 

pohľadávok štátu v 

správe OS BA I           

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 374/2014 

Z. z. o 

pohľadávkach 

štátu a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

dlžníci, voči 

ktorým OS BA I 

eviduje splatnú 

pohľadávku 

štátu (fyzické 

osoby alebo 

zástupcovia 

právnických 

osôb) 

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa 

trvalého 

alebo 

prechodného 

pobytu, 

dátum 

narodenia, 

rodné číslo 

nie 

od zániku 

pohľadávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 rokov 

5 rokov  

Slovenská 

konsolidačn

á, a.s. 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Vedenie účtovníctva 

resp. účtovnej 

evidencie vrámci 

podkladov pre 

zúčtovacie centrum 

Krajského súdu v 

Bratislave 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 431/2002 

Z. z. o 

účtovníctve, 

Metodický pokyn 

o obehu 

účtovných 

dokladov ev. č. 

Spr. 7069/2013, 

zamestnanci OS 

BA I 

externí experti: 

tlmočníci, 

novinári, atď. 

dlžníci, voči 

ktorým OS BA I 

eviduje  

pohľadávku 

štatutári 

právnických 

osôb 

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa 

trvalého 

alebo 

prechodného 

pobytu, 

dátum 

narodenia, 

číslo účtu, 

email, telefón 

nie 3 roky 10 rokov 

Štátna 

pokladnica a 

iné banky 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Zverejňovanie faktúr 

zákonn

á 

povinn

zákon č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom 

prístupe k 

zástupcovia 

(štatutári), 

dodávatelia 

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa 

nie 3 roky 10 rokov nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 



osť informáciám a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov (zákon o 

slobode 

informácií) v znení 

neskorších 

predpisov   

tovarov a 

služieb 

trvalého 

alebo 

prechodného 

pobytu, 

dátum 

narodenia, 

číslo účtu, 

email, telefón 

neuskutočň

uje 

Poskytovanie 

hotovostných 

preddavkov 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 283/2002 

Z. z. o cestovných 

náhradách v znení 

neskorších 

predpisov a úloha 

realizovaná pri 

výkone verejnej 

moci zverenej 

prevádzkovateľovi

, Metodický 

pokyn o obehu 

účtovných 

dokladov ev. č. 

Spr. 7069/2013 

zamestnanci a 

sudcovia OS BA 

I a ich rodinní 

príslušníci 

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa 

trvalého 

alebo 

prechodného 

pobytu, 

dátum 

narodenia, 

číslo účtu, 

telefón 

nie 3 roky 10 rokov nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Evidencia zmlúv na 

účel vykonania 

základnej finančnej 

kontroly 

zákonn

á 

povinn

osť 

Nariadenie vlády 

SR č. 498/2011 Z. 

z. ktorým sa 

ustanovujú 

podrobnosti o 

zverejňovaní 

zmlúv v 

Centrálnom 

registri zmlúv a 

náležitosti 

informácie o 

zástupcovia 

(štatutári), 

dodávatelia 

tovarov a 

služieb 

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa 

trvalého 

alebo 

prechodného 

pobytu, 

dátum 

narodenia, 

číslo účtu, 

email, telefón 

nie 3 roky 10 rokov nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



uzatvorení 

zmluvy, 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   

Zabezpečenie 

pracovných ciest pre 

zamestnancov a 

poistenie liečebných 

nákladov pri 

zahraničnej 

pracovnej ceste 

zákonn

á 

povinn

osť 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

zákon č. 283/2002 

Z. z. o cestovných 

náhradách 

Metodický pokyn 

o obehu 

účtovných 

dokladov ev. č. 

Spr. 7069/2013                            

zamestnanci OS 

BA I 

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa 

trvalého 

alebo 

prechodného 

pobytu, 

dátum 

narodenia, 

čislo dokladu 

totožnosti, 

číslo účtu 

nie 3 roky 10 rokov 

Ministerstvo 

financií 

Slovenskej 

republiky 

??? 

(refundácia 

nákladov 

pre 

zamestnanc

ov) 

Európska 

komisia, 

Brusel 

Belgicko 

(preplatenie 

niektorých 

pracovných 

ciest) 

poisťovne 

letecké 

spoločnosti 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



hotely 

Video-záznam 

vonkajšieho vstupu a 

vnútorných 

priestorov budovy 

OS BA I na Medenej 

22, Bratislava  

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 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 

a vyplývajúce z 

ochrany verejných 

činiteľov pri 

výkone ich 

funkcie.   

Smernica č. ÚVV a 

ÚVTOS - 373 / 26 

- 2018 pre 

činnosť justičnej 

stráže v objekte 

OS BA I na 

všetky osoby 

vstupujúce do 

budovy OS BA I 

na Medenej 22, 

Bratislava a 

všetky osoby 

pohybujúce sa 

v priestoroch 

priľahlých k 

budove 

video-

záznam  
nie 14 dní / IV 10 dní nie 

interná 

databáza 

prevádzkova

teľa, ktorý je 

zároveň aj 

spracovateľ

om 

ZVJS 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



Medenej ul. č. 22, 

Bratislava 

Agenda bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri 

práci, vrátane 

poučení 

zamestnancov a 

prípadných hlásení 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 124/2006 

Z. z. o 

bezpečnosti a 

ochrane zdravia 

pri práci a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov 

Vyhláška 

Ministerstva 

vnútra Slovenskej 

republiky  č. 

121/2002 Z. z. o 

požiarnej 

prevencii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

BOZP + ochrana 

pred požiarmi  

všetci 

zamestnanci  

meno, 

priezvisko, 

dátum 

narodenia, 

trvalé 

bydlisko 

nie 3 roky nie 

inšpektorát 

práce, 

krajské 

riaditeľstvo, 

Hasičský 

záchranný 

zbor, MPSR 

SR, MV SR 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Pracovná zdravotná 

služba 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji 

verejného zdravia 

a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov 

všetci 

zamestnanci  

meno, 

priezvisko, 

funkcia 

nie 5 rokov 

začiatok 

dňom 

spracovania 

auditu 

Zazmluvnen

á pracovná 

zdravotná 

služba 

(zdravotník) 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



Kniha jázd, 

Autodoprava  

zákonn

á 

povinn

osť 

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, 

zákon č. 385/2000 

Z. z. o sudcoch a 

prísediacich, 

zákon č. 8/2009 Z. 

z. o cestnej 

premávke a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov 

zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník 

práce. 

Inštrukcia 

Ministerstva 

spravodlivosti 

Slovenskej 

republiky č. 

6/2019 o 

organizácii a 

riadení 

autoprevádzky v 

rezorte 

zamestnanci + 

prepravované 

osoby 

meno, 

priezvisko, 

podpis, 

telefónne 

číslo, miesto 

určenia, 

cieľová 

adresa 

nie 2 roky  5 rokov  nie 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



Ministerstva 

spravodlivosti 

Slovenskej 

republiky 

Poistné udalosti 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákon č. 39/2015 

Z. z. o 

poisťovníctve a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov 

zamestnanci 

meno a 

priezvisko; 

druh, číslo a 

platnosť OP; 

dátum 

narodenia 

nie 1 rok 5 rokov  Poisťovňa 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Dohoda o hmotnej 

zodpovednosti 

zákonn

á 

povinn

osť 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník 

práce. 

zamestnanci 

meno a 

priezvisko; 

druh, číslo a 

platnosť OP; 

dátum 

narodenia, 

adresa, 

Rodne cislo 

nie 

počas trvania 

plnenia Dohody o 

hmotnej 

zodpovednosti 

ev. počas trvania 

zamestnaneckého 

pomeru 

50 rokov po 

skončení 

zamestnanec

kého pomeru 

(keďže je 

súčasťou 

osobného 

spisu 

zamestnanca

) 

nie 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Dokumentácia k 

verejnému 

obstarávaniu 

(verejné 

obstarávania na 

dodanie tovaru, 

poskytnutie služieb a 

uskutočnenie 

stavebných prác) 

zákonn

á 

povinn

osť  

zákon č. 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 

uchádzači 

(právnické 

osoby, štatutár, 

konatelia 

spoločností, 

poverené 

osoby), ktorí sa 

môžu zúčastniť 

otvárania 

titul, meno, 

priezvisko/ná

zov, rodné 

číslo, email, 

telefónny 

kontakt, 

trvalá adresa, 

číslo 

občianskeho 

nie 2 roky 10 rokov  

uchádzači 

(napríklad 

keď 

oznamujem

e výsledok 

vyhodnoteni

a súťaže, 

musíme 

uviesť 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



vrátane Komisií pre 

konkrétne verejné 

obstarávanie 

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 

Vyhláška MS SR č. 

543/2005 Z.z. o 

Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre 

okresné súdy, 

krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy, 

atď. 

ponúk 

členovia 

komisie 

preukazu úspešného 

uchádzača 

aj 

odôvodneni

e jeho 

úspešnosti) 

verejný 

obstarávateľ 

Najvyšší 

kontrolný 

orgán 

Slovenskej 

republiky, 

Úrad pre 

verejné 

obstarávani

e Slovenskej 

republiky, 

riadiaci 

orgán, 

Protimonop

olný orgán 

Slovenskej 

republiky, 

členovia 

komisie 

Dlhodobá archivácia 

elektronických 

dokumentov 

podpísaných KEP 

(kvalifikovaný 

zákonn

á 

povinn

osť a 

verejný 

zákon č. 395/2002 

Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o 

doplnení 

niektorých 

žiadajúce 

osoby 

evidované v IS 

RPVS, IS RESS, 

ORSR, IS 

osobné údaje 

evidované v 

IS MSSR (IS 

RPVS, IS 

RESS, ORSR, 

nie 
po dobu trvania 

činnosti 

75 rokov od 

výmazu 

partnera z 

registra 

nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



elektronický podpis) záujem zákonov v znení 

neskorších 

predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

zákon č. 305/2013 

Z. z. o o 

elektronickej 

podobe výkonu 

pôsobnosti 

orgánov verejnej 

moci a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov (zákon o 

e-Governmente)     

Správe 

registratúry) 

IS Správa 

registratúry)  

Overenie identity 

klienta 

Prevádzkovateľa, 

žiadateľa o certifikát, 

ktorým je vydaný 

kvalifikovaný 

mandátny certifikát 

alebo komerčný 

certifikát (BAI_PKI) 

verejný 

záujem 

verejný záujem 

prevádzkovateľa 

informačného 

systému a úloha 

realizovaná pri 

výkone verejnej 

moci zverenej 

prevádzkovateľovi

, vyplýva zo 

zákona č. 

305/2013 Z. z. o 

elektronickej 

podobe výkonu 

pôsobnosti 

orgánov verejnej 

moci a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov (zákon o 

e-Governmente)  

žiadateľ o 

certifikát 

(zamestnanci 

súdu, sudcovia) 

meno, 

priezvisko, 

adresa 

trvalého 

pobytu, 

rodné číslo, 

dátum 

narodenia, 

číslo 

osobného 

dokladu, číslo 

služobného 

preukazu, IP 

adresa 

nie 1 rok 
logy sa 

nelikvidujú 
nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

uskutočňuj

e, Česká 

republika 



Projekt Súdny 

manažment (SM) 

zákonn

á 

povinn

osť 

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 

zákon č. 335/1991 

Zb.  o súdoch a 

sudcoch  

zákon NR SR 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 

účastníci 

súdneho 

konania, notári, 

exekútori, 

správcovia 

konkurznej 

podstaty, 

znalci, tlmočníci 

a iné osoby 

ktoré ustanoví 

osobitný 

predpis, 

zamestnanec 

súdu a iné 

osoby ktoré 

ustanoví 

osobitný 

predpis 

meno, 

priezvisko, 

rodné 

priezvisko, 

pohlavie, 

rodné číslo, 

dátum 

narodenia, 

podpis, 

štátna 

príslušnosť, 

štátne 

občianstvo, 

trvalé 

bydlisko, 

prechodné 

bydlisko, IČO, 

DIČ, IBAN, ID 

zastupovania, 

technologick

é 

identifikátory, 

telefonické 

služby, 

schopnosti a 

kompetencie 

fyzickej 

osoby, 

vzdelanie a 

odborné 

certifikácie, 

informácie o 

profesii a 

pracovnom 

nie 1 rok 
nearchivuje 

sa 

súdy, notári, 

exekútori, 

správcovia 

konkurznej 

podstaty,  

znalci, 

tlmočníci, 

orgány 

činné v 

trestnom 

konaní, 

účastníci 

súdneho 

konania, 

Slovenská 

pošta a.s. 

(hybridná 

pošta) a iné 

osoby ktoré 

ustanoví 

osobitný 

predpis 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



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 SNR 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 

pomere, 

charakteristik

y 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 



zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

zákon č. 305/2013 

Z. z. o o 

elektronickej 

podobe výkonu 

pôsobnosti 

orgánov verejnej 

moci a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov (zákon o 

e-Governmente)        

súdnym 

konaním  

Technická správa 

obsahu webového 

sídla (prechádzajúce 

dokumenty a 

informácie vrátane 

osobných údajov z 

iných organizačných 

útvarov a zo súdov) 

zákonn

á 

povinn

osť a 

verejný 

záujem 

najmä Nariadenie 

vlády č. 498/2011 

Z. z. ktorým sa 

ustanovujú 

podrobnosti o 

zverejňovaní 

zmlúv v 

Centrálnom 

registri zmlúv a 

náležitosti 

informácie o 

uzatvorení zmluvy 

osoby z iných 

účelov OS BA I, 

ktorých osobné 

údaje sú na 

základe 

osobitných 

predpisov 

zverejnené 

titul, meno a 

priezvisko, 

funkcia/praco

vné 

zaradenie, e-

mailový 

kontakt a 

osobné údaje 

podľa účelu, z 

ktorého sa 

osobné údaje 

zverejňujú 

nie 
počas doby 

zverejnenia  

odzverejnení

m / retenčná 

doba 

neplynie 

každý kto 

browsuje po 

webovom 

sídle a 

webovom 

portáli 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



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 

zákon č.757/2004 

Z. z. o súdoch a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

zákon č. 305/2013 

Z. z. o o 

elektronickej 

podobe výkonu 

pôsobnosti 

orgánov verejnej 

moci a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov (zákon o 

e-Governmente)     



Ekonomický 
informačný systém 
(EIS (SAP)) 

zákonn
á 
povinn
osť 

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 

zamestnanci 
OS BA I, 
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 
absolvovanýc
h škôl a 
školení, 

údaj o 
zdravotn
ej 
spôsobilo
sti, údaje 
o 
zdravotn
om stave 
(v 
podobe 
zdravý 
alebo 
percentu
álna 
miera 
invalidity)
, 

počas doby 
spracúvania 

5 rokov nie 

prenos do 
tretej 
krajiny sa 
neuskutočň
uje 



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 

profesijné 
zamestnanie 
a 
predchádzajú
ce 
zamestnania, 
jazykové 
znalosti, 
vodičské 
oprávnenie, 
zloženie a 
výška platu a 
odmien, 
výška 
odvodov, 
číslo účtu, 
typ dôchodku 
(napr. 
predčasný 
starobný, 
starobný, 
výsluhový, 
invalidný), 
doplnkové 
dôchodkové 
sporenie, 
vojak/nevoja
k. 



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 



Poskytovanie a 
zverejňovanie 
osobných údajov 
zamestnancov 

zákonn

á 

povinn

osť a 

verejný 

záujem 

zákona č. 
211/2000 Z. z. o 
slobodnom 
prístupe k 
informáciám a o 
zmene a doplnení 
niektorých 
zákonov (zákon o 
slobode 
informácií)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
§ 78 ods. 3  
zákona č. 
18/2018 Z. z. o 
ochrane 
osobných údajov 
a o zmene a 
doplnení 
niektorých 
zákonov 

zamestnanci a 
osoby v 
obdobnom 
pracovnoprávn
om vzťahu 

titul, meno, 
priezvisko, 
pracovné 
zaradenie, 
služobné 
zaradenie, 
funkčné 
zaradenie, 
osobné číslo 
zamestnanca 
alebo 
zamestnanec
ké číslo 
zamestnanca, 
odborný 
útvar, miesto 
výkonu 
práce, 
telefónne 
číslo, faxové 
číslo a adresa 
elektronickej 
pošty na 
pracovisko  

nie 

počas trvania 
zamestnaneckéh
o alebo 
obdobného 
pracovnoprávneh
o pomeru 

50 rokov po 

skončení 

pracovného 

pomeru 

podľa 
vecného 
titulu 
prijímateľa 
(napr. pri 
zmluvných 
vzťahov, pri 
zverejnení 
CRZ, atď.) 

prenos do 
tretej 
krajiny sa 
neuskutočň
uje 



Vybavovanie podaní 

obsahujúcich 

podozrenia z 

porušenia zákona č. 

18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov  

zákonn

á 

povinn

osť 

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 

nie 2 roky 10 rokov  

všeobecné 

súdy (najmä 

sudcovia a 

predsedovia 

a 

podpredsed

ovia súdov), 

MS SR, 

subjekty 

poskytujúce 

súčinnosť, 

Úrad na 

ochranu 

osobných 

údajov SR, 

iný 

oprávnený 

subjekt, 

strana sporu 

eventuálne 

účastník 

konania 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 



Plnenie úloh 

vyplývajúcich zo 

zákona č. 211/2000 

Z. z. (vybavovanie 

infožiadostí a 

súvisiace povinnosti 

povinnej osoby 

vrátane vedenia 

evidencie 

infožiadostí) 

zákonn

á 

povinn

osť 

zákona 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, 

akékoľvek iné 

fyzické osoby, 

ktorých osobné 

údaje sú 

predmetom 

doručenej 

žiadosti o 

sprístupnenie 

informácia 

meno, 

priezvisko, 

adresa 

pobytu, e-

mail, 

telefónne 

číslo a iné 

údaje, ktoré 

nám oznámi 

dotknutá 

osoba bez 

toho, aby boli 

vyžadované, 

resp. 

potrebné, 

akékoľvek iné 

osobné údaje 

akýchkoľvek 

iných 

fyzických 

osôb, ktorými 

súd 

disponuje 

nie 

evidencia žiadostí 

nemá stanovenú 

lehotu; konanie 

väčšinou sa do 1 

roku spracuje 

5 rokov  nie sú 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

nepredpokl

adá, no nie 

je vylúčený 

Príprava, 

pripomienkovanie a 

vedenie evidencie 

zmlúv (osobné údaje 

zmluvných strán 

napr. odpredaj 

majetku štátu) 

verejný 

záujem 

verejný záujem 

prevádzkovateľa a 

úloha realizovaná 

pri výkone 

verejnej moci 

zverenej 

prevádzkovateľovi 

vyplývajúci zo 

zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky 

zákonník,  

zmluvné strany, 

resp. osoby 

konajúce za 

zmluvné strany, 

kontaktné 

osoby v 

zmluvných 

vzťahoch za 

jednotlivé 

zmluvné strany, 

osobné údaje 

rozsah vizitky 

- meno, 

priezvisko a 

kontaktné 

údaje, údaje 

o 

subdodávateľ

och a 

expertoch 

zmluvných 

strán 

nie 

evidencia sa 

nevymazáva na 

štatistické účely, 

zmluvy sa 

spracúvajú po 

dobu trvania 

zmluvného 

vzťahu 

10 rokov 

iné orgány 

verejnej 

moci, 

zmluvné 

strany a 

potenciálne 

zmluvné 

strany 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

nepredpokl

adá, no nie 

je vylúčený 



zákona č. 

513/1991 Zb. 

Obchodný 

zákonník, zákona 

NRSR č. 278/1993 

Z. z. o správe 

majetku štátu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

zákona č. 

211/2000 Z. z. o 

slobodnom 

prístupe k 

informáciám a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov (zákon o 

slobode 

informácií) 

fyzických osôb 

uvedené v 

zmluvách, resp. 

ktoré sú 

potrebné pre 

uzatvorenie 

zmluvy 

Zastupovanie 

okresného súdu v 

konaniach pred 

súdmi a inými 

orgánmi verejnej 

moci (súdne spory) 

zákonn

á 

povinn

osť 

§ 13 ods. 1 písm. 

e) a f) zákona č. 

18/2018 Z. z. o 

ochrane 

osobných údajov 

a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov, 

procesné predpisy 

(najmä zákon č. 

160/2015 Z. 

z.Civilný sporový 

poriadok, zákon č. 

162/2015 Z. z. 

Správny súdny 

poriadok, zákon č. 

sporové strany, 

účastníci 

konania a iné 

fyzické osoby, 

ktorých osobné 

údaje sa 

nachádzajú v 

príslušných 

spisoch 

orgánov 

uskutočňujúcic

h konanie, resp. 

ktorých osobné 

údaje sú 

potrebné pre 

konanie 

osobné údaje 

a osobitné 

kategórie 

osobných 

údajov 

nachádzajúce 

sa v 

poskytnutých 

spisoch a 

dokumentoch 

a vyplývajúce 

zo spisov a 

dokumentov   

áno, na 

základe 

uplatneni

a práv a 

právnych 

nárokov  

väčšinou do 30 

rokov 
10 rokov 

súdy a iné 

orgány 

verejnej 

moci 

uskutočňujú

ce konanie, 

ďalšie 

osoby, ktoré 

sa môžu 

oboznámiť s 

údajmi v 

súdnych 

spisoch a 

spisoch 

iných 

orgánov 

verejnej 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

nepredpokl

adá, no nie 

je vylúčený 



71/1967 Zb. o 

správnom konaní 

(správny 

poriadok)), zákon 

č. 514/2003 Z. z. o 

zodpovednosti za 

škodu spôsobenú 

pri výkone 

verejnej moci a o 

zmene niektorých 

zákonov a iné 

hmotnoprávne 

predpisy 

upravujúce otázky 

týkajúce sa 

predmetu konania 

(sporu)  

moci 

uskutočňujú

cich konanie 

Podávanie návrhov 

na začatie 

disciplinárneho 

konania vôči 

sudcom 

zákonn

á 

povinn

osť 

Zákon č. 

385/2000 Z. z. o 

sudcoch a 

prísediacich a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov 

sudcovia 

meno, 

priezvisko, 

miesto 

výkonu, 

dátum 

narodenia, 

bydlisko 

nie  

počas doby 

trvania 

disciplinárneho 

konania 

10 rokov 

Kancelária 

Súdnej rady,  

predseda 

príslušného 

súdu 

prenos do 

tretej 

krajiny sa 

neuskutočň

uje 

Projekt Procesno-

organizačný audit 

Ministerstva 

spravodlivosti SR a 

vybraných 

organizácií rezortu 

spravodlivosti a 

audit výkonu súdnej 

moci (Audit) 

Zákonn

á 

povinn

osť 

Zmluva 

Zmluva o 

spolupráci pri 

realizovaní 

projektu č. Spr. 

426/2017 s MS 

SR, § 20 odsek 2 

zákona č. 

523/2004 Z. z. o 

rozpočtových 

zamestnanci OS 

BA I zapojení 

do projektu 

titul, meno, 

priezvisko, 

telefónne 

číslo, dátum a 

miesto 

narodenia, 

adresa 

trvalého 

bydliska, 

nie sú 

(môže sa 

spracúvať 

status 

ZŤP) 

počas trvania 

národného 

projektu a 

následne počas 

doby 

udržateľnosti po 

ukončení projektu 

(väčšinou 5 rokov) 

50 rokov 

osobný spis 

10 rokov 

zmluva 

Ústredný 

orgán pre 

Operačný 

program 

EVS, t. j.  

Ministerstvo 

spravodlivos

ti SR, 

Ministerstvo 

Európska 

komisia 



pravidlách 

verejnej správy a 

o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov 

rodinný stav, 

štát. 

príslušnosť, 

rodné číslo, 

názov 

zdravotnej 

poisťovne, 

potvrdenie o 

priebežnom 

zamestnaní, 

číslo účtu, 

emailová 

adresa 

vnútra SR 

 


