
Účel spracúvania Kategórie dotknutých osôb Kategórie osobných údajov Lehota na výmaz Kategórie príjemcov

výber

zamestnancov

uchádzači o zamestnanie bežné osobné údaje 5 rokov členovia výberových komisií

plnenie a uplatňovanie práv 

a povinností vyplývajúcich 

pre prevádzkovateľa z 

existujúceho alebo 

ukončeného 

pracovnoprávneho vzťahu

zamestnanci, manželia alebo 

manželky zamestnancov, 

vyživované deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby, 

bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje 70 rokov (vo 

verejnom záujme), 50 

rokov (v štátnej 

službe),  50 rokov po 

skončení obdobného 

pomeru sudcu ak 

nejde sudca do 

dôchodku

Ministerstvo spravodlivosti SR, 

Súdna rada SR, Krajský súd v 

Košiciach

plnenie povinností 

zamestnávateľa voči 

daňovému úradu

zamestnanci, bývalí 

zamestnanci

bežné osobné údaje 10 rokov daňový úrad

plnenie povinností 

zamestnávateľa voči 

sociálnej poisťovni

zamestnanci, manželia alebo 

manželky zamestnancov, 

vyživované deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby, 

bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje 10 rokov sociálna poisťovňa

plnenie povinností 

zamestnávateľa voči 

zdravotnej poisťovni

zamestnanci, bývalí 

zamestnanci

bežné osobné údaje 10 rokov zdravotné poisťovne podľa 

príslušnosti

plnenie povinností 

zamestnávateľa voči úradu 

práce, sociálnych vecí a 

rodiny

zamestnanci, bývalí 

zamestnanci, absolventi v 

rámci absolventskej praxe

bežné osobné údaje 10 rokov úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny

Právny základ

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

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, Vyhláška MS SR 

č. 132/2017 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných 

štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

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. 5/2004 

Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov,

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

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

prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov

zákon 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, 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. 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. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 453/2003 Z. z. 

o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov



kolektívne pracovnoprávne 

vzťahy

zamestnanci bežné osobné údaje, osobitná kategória 

osobných údajov

10 rokov, kolektívne 

zmluvy 5 + A

zástupcovia zamestnancov, 

zamestnanci, rodinní príslušníci 

zamestnancov

plnenie povinností 

zamestnávateľa na úseku 

bezpečnosti a ochrany 

zdravia

zamestnanci bežné osobné údaje 5 rokov zazmluvnený dodávateľ

civilná ochrana zamestnanci bežné osobné údaje 3 roky okresný úrad 

plnenie povinností 

zamestnávateľa na úseku 

požiarnej ochrany

zamestnanci bežné osobné údaje 5 rokov štátny požiarny dozor, 

zazmluvnený dodávateľ

služobné preukazy zamestnanci, bývalí 

zamestnanci

identifikačné údaje, fotografia, podpis, 

osobné číslo, pracovné zaradenie, údaje 

zamestnávateľa

5 rokov po skončení 

pracovného pomeru

údaje sa neposkytujú

správa registratúry zamestnanci, manželia alebo 

manželky zamestnancov, 

vyživované deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby, 

bývalí zamestnanci, účastníci 

konaní, dodávatelia

osobné údaje uvedené v písomných 

dokumentoch

v závislosti na type 

dokumentov

iný právny subjekt

vybavovanie žiadostí o 

sprístupnenie informácií

žiadatelia osobné údaje, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti 5 rokov  kontrolné orgány

objednávky, faktúry, 

dodávateľské zmluvy 

(kontaktné údaje), iné 

zmluvy

zamestnanci dodávateľov bežné osobné údaje 10 rokov Krajský súd v Košiciach

 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.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna 

zmluva

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa, zverejňovanie  zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

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. 

385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

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 

vyhláška č.  543/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti SR o Spravovacom 

a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 

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

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

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. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov

zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v 

znení neskorších predpisov



vedenie účtovníctva v 

Ekonomickom informačnom 

systému, spracovanie 

účtovných dokladov

zamestnanci, zástupcovia 

dodávateľov a odberateľov

bežné osobné údaje 10 rokov daňový úrad, Štátna pokladnica a 

iné banky, Krajský súd v Košiciach

bezpečnostné previerky a 

určenie na oboznamovanie 

sa s utajovanými 

skutočnosťami 

zamestnanci bežné osobné údaje 5 rokov údaje sa neposkytujú

verejné obstarávanie uchádzač, ktorý predložil 

ponuku a úspešný uchádzač, s 

ktorým je uzavretá  zmluva 

bežné osobné údaje 10 rokov uchádzači, členovia komisie, 

kontrolné orgány

monitorovanie priestorov 

prevádzkovateľa kamerovým 

systémom, systém kontroly 

vstupov

osoby vstupujúce a pohybujúce 

sa v priestoroch 

prevádzkovateľa

bežné osobné údaje - videozáznam 15 dní polícia, orgány činné v trestnom 

konaní

evidencia pošty odosielatelia a prijímatelia 

korešpondencie

bežné osobné údaje 5 rokov údaje sa neposkytujú

vybavovanie žiadostí o 

ubytovanie - identifikácia 

hosťa pre zápis do knihy 

ubytovaných

zamestnanci, rodinní 

príslušníci, účastníci rekreácií

bežné osobné údaje 10 rokov iba pri zahraničných účastníkoch - 

oddeleniu cudzineckej polície

výkon rozhodnutí a exekúcií 

zo zmluvy

zamestnanci bežné osobné údaje 10 rokov súd, exekútor a veriteľ

zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, vyhláška NBÚ č. 48/2019 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných 

skutočností, vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej a objektovej 

bezpečnosti a vyhláška NBÚ č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti 

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

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 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. 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. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 291/2002 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. 

71/1992 Zb. zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a 

poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vyhláška č. 543/2005  Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, 

krajské súdy, Špeciálny  súd a vojenské súdy, zákon č. 395/2002 Z. z. o 

archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

zák. č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a zák. č. 475/2005 Z. z. o výkone 

trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov,vyhl. 

č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov, zák. 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 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 ďalších zákonov, zákon č. 

311/2001 Z.z. Zákonník práce                                                                                                          

zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 

registri obyvateľov Slovenskej republiky



nakladanie s pohľadávkami 

štátu

dlžníci, voči ktorým sa eviduje 

splatná pohľadávka štátu

bežné osobné údaje, údaje o majetkových 

pomeroch

5 rokov Centrálna evidencia pohľadávok, 

exekútor, súd, Slovenská 

konsolidačná, a.s.

pracovná zdravotná služba zamestnanci bežné osobné údaje 5 rokov zazmluvnený dodávateľ

Vybavovanie agendy výkonu 

súdnictva v rámci trestného 

úseku

súdy, notári, exekútori, správcovia 

konkurznej podstaty, znalci, 

tlmočníci, prekladatelia, orgány 

činné v trestnom konaní, GR ZVJS, 

Ministerstvo spravodlivosti SR

zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejeného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov

procesné strany trestného 

konania

osobné údaje spracúvané pre trestné konanie doba spracúvania OÚ: 

po dobu trvania 

súdneho konania                    

archivačná doba: v 

súlade s 

registratnúrnym 

poriadkom, Vyhláška 

MS SR č. 543/2005 

Z.z. o Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre okresné 

súdy, krajské súduy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy

súdy, notári, exekútori, znalci, 

tlmočníci, prekladatelia, 

správcovia konkurznej podstaty, 

orgány činné v trestnom konaní, 

Slovenská pošta a.s. (hybridná 

pošta), Ministerstvo 

spravodlivosti SR

Vybavovanie agendy výkonu 

súdnictva v rámci 

obchodného úseku

strany sporu v súdnom konaní osobné údaje spracúvané pre obchodné 

konanie

doba spracúvania OÚ: 

po dobu trvania 

súdneho konania                    

archivačná doba: v 

súlade s 

registratnúrnym 

poriadkom, Vyhláška 

MS SR č. 543/2005 

Z.z. o Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre okresné 

súdy, krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy

súdy, notári, exekútori, znalci, 

tlmočníci, prekladatelia, 

správcovia konkurznej podstaty, 

orgány činné v trestnom konaní, 

Slovenská pošta a.s. (hybridná 

pošta), Ministerstvo 

spravodlivosti SR

Vybavovanie agendy výkonu 

súdnictva v rámci 

občianskoprávneho úseku

strany sporu v súdnom konaní osobné údaje spracúvané pre 

občianskoprávne konanie

doba spracúvania OÚ: 

po dobu trvania 

súdneho konania                    

archivačná doba: v 

súlade s 

registratnúrnym 

poriadkom, Vyhláška 

MS SR č. 543/2005 

Z.z. o Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre okresné 

súdy, krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy

zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 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. 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

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 zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník, zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 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

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. 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 a o zmene a 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, 

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



evidencia rozhodnutí o 

vymáhaní súdnych 

pohľadávok 

fyzické osoby, voči ktorým sa 

vedie pohľadávka

meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum 

narodenia

10 rokov + A Krajský súd v Košiciach zúčtovacie 

centrum, Krajský súd v Bratislave 

(Justičná pokladnica)

vybavovanie sťažností a 

petícií

osoba podávajúca sťažnosť 

alebo petíciu resp. iná osoba 

uvedená v podanej sťažnosti 

alebo petícii podávajúcou 

osobou

osobné údaje, ktoré pre podanie petície 

alebo sťažnosti vyžadujú príslušné právne 

predpisy, resp. iné osobné údaje napr. pri 

vybavovaní podnetov fyzických osôb 

doručených e-mailom. Najčastejšie 

spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, 

adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, 

telefónne číslo, rodné číslo

5 rokov súdy SR, v prípade postúpenia 

príslušné organizácie

spracúvanie osobných 

údajov za účelom plnenia 

záknných povinností 

prevádzkovateľa v súvislosti 

s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti

fyzické osoby, ktoré si 

uplatňujú svoje práva

bežné osobné údaje 10 rokov + A údaje sa neposkytujú

súdy, notári, exekútori, znalci, 

tlmočníci, prekladatelia, 

správcovia konkurznej podstaty, 

orgány činné v trestnom konaní, 

Slovenská pošta a.s. (hybridná 

pošta), Ministerstvo 

spravodlivosti SR

Vybavovanie agendy výkonu 

súdnictva v rámci 

občianskoprávneho úseku

strany sporu v súdnom konaní osobné údaje spracúvané pre 

občianskoprávne konanie

doba spracúvania OÚ: 

po dobu trvania 

súdneho konania                    

archivačná doba: v 

súlade s 

registratnúrnym 

poriadkom, Vyhláška 

MS SR č. 543/2005 

Z.z. o Spravovacom a 

kancelárskom 

poriadku pre okresné 

súdy, krajské súdy, 

Špeciálny súd a 

vojenské súdy

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

zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,   zákon č. 85/1990 Zb. o 

petičnom práve

zákon č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov

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. 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 a o zmene a 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, 

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


