
Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Spracúvanie osobných údajov na ú čel 
plnenia povinností zamestnaávate ľa 
súvisiace so vznikom, zmenou a 
ukon čením pracovnoprávneho vz ťahu, 
obdobných pracovnoprávnych vz ťahov 
na základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného 
pomeru vrátane predzmluvných 
vzťahov

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 
verejom 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 vznení neskorších predpisov, zákon č. 
385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 757/2004 Z.z. o 
súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 
č. 185/2002 zákon o súdnej rade, zákon č. 548/2003 
zákon o Justičnej akadémii, zákon č. 30/2007 o registri 
trestov, zákon č. 549/2003 zákon o súdnych úradníkoch

sudcovia a zamestnanci súdu, bývalí 
sudcovia zamestnanci súdu, manželia 
alebo manželky sudcov a zamestnancov 
súdu, vyživované deti sudcov a 
zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 
sudcov a  zamestnancov, blízke osoby, 
žiadatelia o zamestnanie, zamestnanci 
na dohodu

bežné osobné údaje:  meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, 
dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne 
občianstvo,trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, 
mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za 
výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, 
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym 
orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi 
vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok 
sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo 
ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, 
údaje  o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej 
služby alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo 
menželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení 
zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej 
dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu 
dôchodku, osobné údaje z mejetkového priznania štátnych zamestnancov, 
údaje z majetkového priznania štátnych zamestnancov, údaje z majetkového 
priznania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, osobné údaje 
spracúvané na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 
osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných 
skúškach a vzdelávacích aktivitách, fotografia na účely identifikácie na 
služobnom preukaze, výkon služby v služobnom pomere, údaje uvedené v 
životopise  a osobnom dotazníku, osobitná kategória  údajov (§16): 
spôsobilosť na právne úkony, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného  postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný 
vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje 
o pracovnej neschopnosti, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o 
pracovnej neschopnosti, osobné údaje týkajúce sa uznania viny zo spáchania 
trestného činu alebo priestupku (§17): údaje z dokladu o bezúhonnosti.

70 rokov MS SR, SR SR, JA, Inštitút 
vzdelávania Omšenie, GP SR

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Smernica Okresného súdu Komárno o ochrane osobných 
údajov

2.

Elektronické spracúvanie osobných 
údajov na ú čel plnenia poviností 
zamestnávate ľa súvisiace so vznikom , 
zmenou a ukon čením 
pracovnoprávneho vz ťahu, obdobných 
pracovnoprávnych vz ťahov na základe 
dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru vrátane 
predzmluvných vz ťanov

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 vznení neskorších predpisov, zákon č. 
385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 757/2004 Z.z. o 
súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 
č. 185/2002 zákon o súdnej rade, zákon č. 548/2003 
zákon o Justičnej akadémii, zákon č. 30/2007 o registri 
trestov, zákon č. 549/2003 zákon o súdnych úradníkoch

sudcovia a zamestnanci súdu, bývalí 
sudcovia a zamestnanci súdu, manželia 
alebo manželky sudcov a zamestnancov 
súdu, vyživované deti sudcov a 
zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 
sudcov a zamestnancov, blízke osoby, 
žiadatelia o zamestnanie, zamestnanci 
na dohodu

bežné osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, 
dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne 
občianstvo,trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, 
mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za 
výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činosti, údaje o odpracovanom čase, 
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym 
orgánom, peňažné tresty a pokyty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi 
vykonateľným rozhodnutí príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok 
sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo 
ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi, údaje o dôežitých osobných prekážkach v práci, údaje  
o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatuvýkonu štátnej služby 
alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo menželke, 
deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné 
číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v 
evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a 
rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, osobné 
údaje z mejetkového priznania štátnych zamestnancov, údaje z majetkového 
priznania štátnych zamestnancov, údaje z majetkového priznania 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, osobné údaje 
spracúvané na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 
osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných 
skúškach a vzdelávacích aktivitách, fotografia na účely identifikácie na 
služobnom preukaze, výkon služby v služobnom pomere, údaje uvedené v 
životopise  a osobnom dotazníku, osobitná kategória údajov (§16): 
spôsobilosť na právne úkony, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov tažkého zdravotného  postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný 
vrátiť na základe vykonateľnéo rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje 
o pracovnej neschopnosti, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o 
pracovnej neschopnosti, osobné údaje týkajúce sa uznania viny zo spáchania 
trestného činu alebo priestupku (§17): údaje z dokladu o bezúhonnosti.

MS SR,SR SR, JA, Inštitút 
vzdelávania Omšenie, 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom PC politika MS SR

3.

Vydanie certifikátov zákon č. 305/2013 Z.z. zákon o e-Governmente sudcovia a zamestnanci  súdu bežné osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia,rodné 
číslo, pohlavie, adresa trvalého pobytu, č. občianskeho preukazu, 
č. služobného preukazu, podpis, funkcia

NBÚ prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

4.

Výberové konania zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 
553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, 

zamestnanci súdu, fyzické osoby bežné osobné údaje osobitná kategória údajov (§16), osobné údaje 
týkajúce sa uznania viny zo spáchania trestného činu alebo 
priestupku ( §17)

5 rokov MS SR, Súdna rada, Register 
trestov, členovia výberových 
komisií

prenos do treterj krajiny sa 
neuskutočňuje

5.

Žiadosti o zamestnanie Súhlas dotknutej osoby Žiadatelia o zamestnanie bežné osobné údaje 5 rokov nie prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

6.

Prísediaci Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacih a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby zvolené do funkcie bežné osobné údaje 10 rokov nie prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - personalistika

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú 

osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a organiza čné)

1.

Odvody do sociálnej pois ťovne, 
registra čné listy zamestnanca, 
zamestnávate ľa, eviden čné listy 
dôchodkového poistenia, potvrdenie o 
dočasnej pracovnej neschopnosti, 
preukaz o trvaní do časnej pracovnej 
neschopnosti,žiados ť o ošetrovné, 
hlásenie o skon čení potreby ošetrovania

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

zamestnanci a sudcovia okresného súdu, 
manželia alebo manželky sudcov a 
zamestnancov, vyživované deti sudcov a 
zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 
zamestnancov

bežné osobné údaje 5 rokov (nevymazáva sa) Sociálna poisťovňa prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

2.

Odvody do zdravotnej pois ťovne, 
hromadné oznámenia do zdavotnej 
pois ťovne

zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a 
doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

zamestnanci a sudcovia okresného súdu, 
manželia alebo manželky sudcov a 
zamestnancov, vyživované deti sudcov a 
zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 
zamestnancov

bežné osobné údaje 5 rokov (nevymazáva sa) zdravotná poisťovňa prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

3.

Rozhodnutia o priznaní príplatku k PN Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

sudcovia Okresného súdu Komárno bežné osobné údaje 5 rokov (nevymazáva sa) Okresný súd Komárno prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

4.

Tvorba mesa čného preh ľadu dane, ro čné 
hlásenie o vyú čovaní dane, evidencia 
daňových bonusov, ro čné zúčtovanie 
dane

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

zamestnanci a sudcovia okresného súdu, 
manželia alebo manželky sudcov a 
zamestnancov, vyživované deti sudcov a 
zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 
zamestnancov

bežné osobné údaje 10 rokov (nevymazáva 
sa)

Daňový úrad Nitra, Krajský súd 
v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

5.
evidencia sudcov a zamestnacov, ktorí 
sú sporite ľmi v II. pilieri

Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v 
znení neskorších predpisov

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

bežné osobné údaje nevymazáva sa Okresný súd Komárno, Krajský 
súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

6.
tvorba výkazu o doplnkovom 
dôchodkovom sporení

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

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

bežné osobné údaje 5 rokov (nevymazáva sa) Doplnkové dôchodkové 
spoločnosti, Krajský súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

7.

Evidencia do časných pracovných 
neschopností sudcov a zamestnancov

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

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

osobné údaje podľa § 16 5 rokov (nevymazáva sa) Okresný súd Komárno, Krajský 
súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

8.

Vyplácanie príspevkov zo SF (jubilejné 
odmeny, sociálna výpomoc  a pod. 

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

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno, ich rodinní príslušníci v súlade s 
Podnikovou kolektívnou  zmluvou

bežné osobné údaje nevymazáva sa Okresný súd Komárno, Krajský 
súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

9. 

Likvidácia cestovných príkazov 
tuzemských a zahrani čných pracovných 
ciest

Zákon č. 283/2002 Z.z.  Zákon o cestovných náhradách, 
Opatrenie MF SR č. 401/2012 Z.z. , ktorým sa ustanovujú 
základné sadzby stravného v eurách  alebo v cudzej mene 
pri zahraničných pracovných cestách 

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

bežné osobné údaje 5 rokov (nevymazáva sa) Okresný súd Komárno prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

10.

Spracovanie a zú čtovanie miezd, tvorba 
prevodných príkazov a dávkovej platby

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

bežné osobné údaje nevymazáva sa Okresný súd Komárno, 
Sociálna poisťovňa , zdravotné 
poisťovne, daňový úrad, 
odborový zväz justície, 
doplnkové dôchodkové 
spoločnosti, Krajský súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

11. 
Evidencia zamestnancov, ktorí sú členmi 
príslušnej odborovej organizácie

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

bežné osobné údaje nevymazáva sa OZ justície prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

12.

Evidencia bankových ú čtov a externých 
zrážok z výplat sudcov a zamestnancov, 
evidencia výplatných listín

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

bežné osobné údaje nevymazáva sa Okresný súd Komárno, Krajský 
súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

13.

Spracovanie podkladov z osobného 
úradu pre ú čely spracovania a 
zúčtovania miezd

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z.z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z.z. o 
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno a ich rodinní príslušníci

bežné osobné údaje 5 rokov nevymazáva sa Okresný súd Komárno, Krajský 
súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

14.

Evidencia rozhodnutí zo Sociálnej 
pois ťovne o priznaní starobného a 
invalidného dôchodku u sudcov a 
zamestnancov a evidencia rozhodnutí z 
ÚPSVaR o priznaní miery funk čnej 
poruchy a stupe ň zdravotného 
postihnutia

Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia 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

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

bežné osobné údaje, osobné údaje podľa 
§ 16

nevymazáva sa Okresný súd Komárno prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

15.

Zasielanie zaheslovaných elektronických 
výplatných pások na e-mail 
zamestnanca, tla č výplatných pások

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

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

bežné osobné údaje nevymazáva sa sudcovia a zamestnanci 
Okresného súdu Komárno

prenos do tretej krainy sa 
neuskutočňuje

uzamykateľné skrine, počítač chránený antivírusovým systémom 
a heslom, registratúrne stredisko

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - mzdy

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu 

záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Evidencia dlžníkov Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

fyzické a právnické osoby bežné osobné údaje nevymazáva sa Portál centrálny register 
splatných pohľadávok štátu

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, uzamykateľná skriňa

2.

Prevod poh ľadávok po lehote splatnosti na 
základe zberných listov

Zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych 
pohľadávok, Smernica 27/2009 MS SR z 9.decembra 2009 
č. 32645/09-110 o správe a vymáhaní pohľadávok v rezorte 
MS SR

fyzické a právnické osoby bežné osobné údaje nevymazáva sa Justičná pokladnica prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, uzamykateľná skriňa

3.

Aktualizácia podpisového vzoru v oblasti 
zabezpečenia hotovostných platobných 
operácií

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

poverení zamestnanci bežné osobné údaje nevymazáva sa Štátna pokladnica prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, uzamykateľná skriňa

4.

Menný zoznam ob čanov so zdravotným 
postihnutím zamestnávaných v roku

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zamestnanci a sudcovia Okresného 
súdu Komárno

bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov nevymazáva sa ÚPSVaR Komárno prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, uzamykateľná skriňa

5.

Párovanie poh ľadávok a záväzkov z výkonu v 
Súdnom manažmente

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

fyzické a právnické osoby bežné osobné údaje 10 rokov Okresný súd Komárno,        
Krajský súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom

6.

Tuzemské a zahrani čné pracovné cesty Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov

zamestnanci a sudcovia súdu bežné osobné údaje 10 rokov Okresný súd Komárno,        
Krajský súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počíta antivírusom, registratúrne stredisko 
Okresného súdu Komárno

7.

Rekondi čné pobyty sudcov Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a Inštrukcia 11/2012 MS SR 
č. 16127/2012/41-12921 z 29.marca 2012

sudcovia Okresného súdu Komárno bežné osobné údaje 10 rokov Okresný súd Komárno,        
Krajský súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,  registratúrne stredisko 
Okresného súdu Komárno

8.

Paušálne odmeny a cestovné náhrady 
prísediacich

Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 283/2002 Z.z. o 
cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

fyzické osoby zvolené do funkcie bežné osobné údaje 10 rokov Okresný súd Komárno,        
Krajský súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,  registratúrne stredisko 
Okresného súdu Komárno

9. 
Náhrada ušlej mzdy a ved ľajšie výdavky 
svedkom a znalcom

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

fyzické osoby bežné osobné údaje 10 rokov Okresný súd Komárno,        
Krajský súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počíta antivírusom,  registratúrne stredisko 
Okresného súdu Komárno

10.

Príjem za vyhotovenie fotokópie zo spisu Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

fyzické a právnické osoby bežné osobné údaje 10 rokov Okresný súd Komárno,        
Krajský súd v Nitre

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,  registratúrne stredisko 
Okresného súdu Komárno

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - účtovníctvo

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu 

záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Správa registratúry Vyhláška č. 543/2005 Z.z. MS SR o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy 
Špeciálny súd a vojenské súdy, Zák.č. 99/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok, Zák.č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, Zák.č. 
757/2004  Z.z. Zákon o súdoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a 
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

fyzické osoby - odosielatelia a prijímatelia 
úradnej korešpondencie

bežné osobné údaje podľa Registratúrneho 
plánu 

zamestnanci OS a sudcovia, 
informačné centrum, správca 
registratúrneho strediska

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečené registratúrne stredisko

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - registratúrne stredisko

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu 

záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Registrácia pracovných úrazov Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, Vyhláška MPSVaR č. 
500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o 
registrovanom pracovnom úraze

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý 
alebo prechodný pobyt, počet nezaopatrených detí

bez obmedzenia Inšpektorát práce v Nitre, 
Sociálna poisťovňa v Komárne

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Smernica Okresného súdu Komárno pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa -  BOZP

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú 

osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.
Zoznam členskej základne Stanovy Odborového zväzu justície v SR členovia odborovej organizácie bežné osobné údaje Odborový zväz justície v SR prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
zabezpečenie počítača antivírusom, uzamknutá skriňa

2.
Zoznam členskej základne Finančný poriadok Odborového zväzu justície členovia odborovej organizácie bežné osobné údaje personalista a účtovníčka 

Okresného súdu Komárno
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, uzamknutá skriňa

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - odbory

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu 

záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Vedenie elektronického registra Spr, 
SprI, SprS, OpP, SprO, SprV, SprR

Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestmý súd a vojenské súdy

zamestnanci a sudcovia súdu, fyzické a 
právnické osoby, prísediaci, súdni komisári

bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa,  názov spoločnosti, 
sídlo spoločnosti

MS SR, právnické a fyzické 
osoby, cez portál ÚPVS

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, zaheslovanie počítača, 
zaheslovanie aplikácie, uzamknutá skriňa

2.

Aplikácia - portál ÚPVS Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestmý súd a vojenské súdy

fyzické a právnické osoby bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, štátna príslušnosť, 
názov spoločnosti, sídlo spoločnosti

MS SR, právnické a fyzické 
osoby, cez portál ÚPVS

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, zaheslovanie počítača, 
zaheslovanie aplikácie, uzamknutá skriňa

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - Register Spr

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu 

záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Vedenie súdneho spisu (trestná agenda) Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z.  O Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, Zákon č. 
301/2005 Z.z. Trestný poriadok

účastníci trestného konania (obvinený 
obžalovaný, odsúdený, poškodený), 
obhajca, zákonný zástupca, svedok, 
prokurátor

bežné osobné údaje:  meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné 
číslo, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 
štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, rodinný stav, podpis, 
údaj o vzdelaní a ostatné osobné údaje, ktoré si vyžiada pre potreby 
súdneho konania predseda senátu, vyšší súdny úradník alebo ktoré z 
vlastnej iniciatívy do spisu doloží účastník trestného konania alebo 
osoba zúčastnená na konaní, osobitná kategória osobných údajov: 
údaj o zdravotnom stave, osobné údaje týkajúce sa uznania viny za 
spáchanie trestného činu alebo priestupku

spis 10-20 rokov, 
rozhodnutie 75 rokov

účastníci trestného konania , 
obhajca, zákonný zástupca, 
znalec, tlmočník, prekladateľ, 
opatrovník, ÚVTOS a ÚVV, 
SIRENE, MS SR, okresný 
prokurátor, krajský prokurátor, 
orgán sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately, orgány 
verejnej moci, orgány verejnej 
správy, orgány štátnej správy

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

spisy sú uložené v uzamykateľných skriniach

2.

Vedenie súdneho spisu (ostatná agenda) Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z.  O Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, Zákon č. 
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, Zákon č. 161/2015 
Z.z. Civilný mimosporový poriadok, Zákon č. 162/2015 Z.z. 
Správny súdny poriadok

strany sporu, (žalobca, žalovaný, 
navrhovateľ, odporca, povinný, oprávnený) 
zákonný zástupca, svedok

bežné osobné údaje:  meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné 
číslo, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 
štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, rodinný stav, podpis, 
údaj o vzdelaní a ostatné osobné údaje, ktoré si vyžiada pre potreby 
súdneho konania predseda senátu, vyšší súdny úradník alebo ktoré z 
vlastnej iniciatívy do spisu doloží účastník trestného konania alebo 
osoba zúčastnená na konaní, osobitná kategória osobných údajov: 
údaj o zdravotnom stave

spis 10-20 rokov, 
rozhodnutie 75 rokov

účastníci  konania, právny 
zástupca, zákonný zástupca, 
znalec, tlmočník, prekladateľ, 
opatrovník, intervenient, 
exekútor, notár, orgán 
sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately, okresný 
prokurátor, krajský prokurátor, 
orgány verejnej správy, orgány 
štátnej správy

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

spisy sú uložené v uzamykateľných skriniach

3.

Aplikácia  - súdny manažment (vedenie 
elektronického registra, elektronického 
súdneho spisu - ESS, modul ESSp, 
lustrácie)

Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z.  O Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy

strany sporu, obhajca, prokurátor, zákonný 
zástupca, svedok

bežné osobné údaje:  meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné 
číslo, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 
štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, rodinný stav, podpis, 
údaj o vzdelaní a ostatné osobné údaje, ktoré si vyžiada pre potreby 
súdneho konania predseda senátu, vyšší súdny úradník alebo ktoré z 
vlastnej iniciatívy do spisu doloží účastník trestného konania alebo 
osoba zúčastnená na konaní, osobitná kategória osobných údajov: 
údaj o zdravotnom stave, osobné údaje týkajúce sa uznania viny za 
spáchanie trestného činu alebo priestupku

MS SR, ESS, ESSp - účastníci 
konania, právni zástupcovia

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie PC heslom, antivírusom

4.

Vedenie ru čného registra - agendy   (Nt) 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 trestného konania bežné osobné údaje, osobné údaje týkajúce sa uznania viny za 
spáchanie trestného činu alebo priestupku

75 rokov prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

register je uložený v uzamykateľnej skrini

5.

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí - 
webová stránka MS SR

Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Vyhláška MS SR č. 482/2011 Z.z. o 
zverejňovaní súdnych rozhodnutí, Inštrukcia MS SR č. 
29/2011, ktorou sa ustanovuje rozsah zverejňovaných 
súdnych rozhodnutí, Inštrukcia MS SR č. 3/2017, ktorou sa 
mení inštrukcia MS SR č. 29/2011.

strany sporu bežné osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov, osobné 
údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo 
priestupku (prepojením zverejnených pojednávaní a rozhodnutí je 
možné osoby identifikovať)

webová stránka Ministerstva 
spravodlivosti SR

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie PC heslom, antivírusom,osobné údaje sa 
anonymizujú

6.

Zverejňovanie zoznamov pojednávaných 
vecí- webová stránka MS SR

Inštrukcia MS SR č. 8/2006 o zverejňovaní zoznamov 
pojednávaných vecí na internete

strany sporu bežné osobné údaje: titul, meno, priezvisko vymazáva MS SR webová stránka Ministerstva 
spravodlivosti SR

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie PC heslom, antivírusom

7.

Úradná tabu ľa-webová stránka MS SR Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z.  O Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, Zákon č. 
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, Zákon č. 162/2015 
Z.z. Správny súdny poriadok, Zákon č. 301/2005 Z.z. 
Trestný poriadok

strany sporu bežné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 
bydlisko

vymazáva MS SR webová stránka Ministerstva 
spravodlivosti SR

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie PC heslom, antivírusom

8.

Úradná tabu ľa-budova súdu Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z.  O Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, Zákon č. 
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, Zákon č. 162/2015 
Z.z. Správny súdny poriadok

strany sporu bežné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 
bydlisko

oznam o VVR - zvesí sa 
po uskutočnení VVR, 
skrátený rozsudok sa 
zvesí na  15 deň po 
vynesení

verejnosť prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

9.

Elektronické doru čovanie 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. 
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, Zákon č. 162/2015 
Z.z. Správy súdny poriadok

strany sporu (žalobca, žalovaný, 
navrhovateľ, odporca, povinný, oprávnený) 
zákonný zástupca,  svedok

bežné osobné údaje:  meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné 
číslo, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 
štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, rodinný stav, podpis, 
údaj o vzdelaní a ostatné osobné údaje, ktoré si vyžiada pre potreby 
súdneho konania predseda senátu, vyšší súdny úradník alebo ktoré z 
vlastnej iniciatívy do spisu doloží účastník trestného konania alebo 
osoba zúčastnená na konaní, osobitná kategória osobných údajov: 
údaj o zdravotnom stave, osobné údaje týkajúce sa uznania viny za 
spáchanie trestného činu alebo priestupku

strany sporu, právny zástupca, 
zákonný zástupca, znalec, 
tlmočník, prekladateľ, 
opatrovník, intervenient, 
exekútor, notár, orgán 
sociálnoprávej ochrany detí a 
sociálnej kurately, okresný 
prokurátor, krajský prokurátor, 
orgány verejnej moci, orgány 
verejnej správy, orgány štátnej 
správy

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie PC heslom, antivírusom

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - výkon súdnictva

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú 

osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.
Štatistické listy Inštrukcia 2/2018 MS SR o súdnej štatistike strany sporu bežné osobné údaje:  rodné číslo a národnosť obvineného, meno a 

priezvisko poškodených fyzických osôb
bez obmedzenia MS SR (systém AZU) prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
zabezpečenie počítača antivírusom, uzamykateľný priestor

2.
Štatistické výkazy Inštrukcia 2/2018 MS SR o súdnej štatistike strany sporu osobé údaje týkajúce sa uznania viny zo spáchania trestného činu 

alebo priestupku (§ 17): meno a priezvisko odsúdeného
bez obmedzenia MS SR (systém AZU) prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
zabezpečenie počítača antivírusom, uzamykateľný priestor

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - súdna štatistika

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú 

osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Poskytovanie informácií o stave súdneho 
konania (civilná, správna, obchodná, 
trestná agenda)

Vyhl.MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom 
poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný 
trestný súd a vojenské súdy

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a verejnej 
správy

bežné osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov, osobné 
údaje týkajúce sa uznania viny zo spráchania trestného činu alebo 
priestupku

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a 
verejnej správy, iné subjekty v 
rámci poskytovanej činnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, zaheslovanie, 
uzamykateľná skriňa

2.

Sprostredkovanie nazerania do súdnych 
spisov a vyhotovovanie fotokópií zo 
súdnych spisov (civilná, správna, 
obchodná, trestná agenda)  

Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, Zákon č. 
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, Zákon č. 161/2015 
Z.z. Civilný mimosporový poriadok, Zákon č. 162/2015 Z.z. 
Správy súdny poriadok, Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný 
poriadok, Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, Opatrenie predsedu Okresného 
súdu Komárno zo dňa 6.9.2013

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a verejnej 
správy

bežné osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov, osobné 
údaje týkajúce sa uznania viny zo spáchania trestného činu alebo 
priestupku

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, iné subjekty len so 
súhlasom predsedu senátu

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

pred nazretím do súdneho spisu sa vykonajú potrebné 
opatrenia, aby bola zabezpečená ochrana utajovaných 
skutočností, údajov chránených podľa osobitných predpisov 
a oprávnených záujmov strán sporu

3.

Vydávanie úradných potvrdení zo 
súdneho spisu

Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, Zákon č. 
71/1992 Zb. o súdnych opplatkoch a poplatku za výpis z 
registra trestov

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a verejnej 
správy

bežné osobné údaje, osobné údaje týkajúce sa uznania viny zo 
spáchania trestného činu alebo priestupku

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a 
verejnej správy, iné fyzické a 
právnické osoby, ktoré to 
potrebujú na uplatnenie alebo 
obhajovanie svojich práv

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, zaheslovanie, 
uzamykateľná skriňa

4.

Overovania odpisov a kópií Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, Zákon č. 
71/1992 Zb. o súdnych  poplatkoch a o poplatku za výpis z 
registra trestov

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a verejnej 
správy

bežné osobné údaje, osobné údaje týkajúce sa uznania viny zo 
spáchania trestného činu alebo priestupku

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a 
verejnej správy, iné subjekty v 
rámci poskytovanej súčinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, zaheslovanie, 
uzamykateľná skriňa

5.

Vydávanie rovnopisov, výpisov a 
odpisov

Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, Zákon č. 
71/1992 Zb. o súdnych opplatkoch a poplatku za výpis z 
registra trestov

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a verejnej 
správy

bežné osobné údaje, osobné údaje týkajúce sa uznania viny zo 
spáchania trestného činu alebo priestupku

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a 
verejnej správy, iné subjekty v 
rámci poskytovanej súčinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, zaheslovanie, 
uzamykateľná skriňa

6.

Vyhotovovanie kópie zvukových 
záznamov na nosi č dát

Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, Zákon č. 
71/1992 Zb. o súdnych opplatkoch a poplatku za výpis z 
registra trestov, Opatrenie predsedu Okresného súdu 
Komárno zo dňa 26.2.2015

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a verejnej 
správy, iné subjekty

bežné osobné údaje, osobné údaje týkajúce sa uznania viny zo 
spáchania trestného činu alebo priestupku

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a 
verejnej správy

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

odkaz na dokumentáciu o technických a organizačných 
bezpečnostných opatreniach

7.

Vybavovanie elektronických žiadostí o 
elektronické sprístupnenie spisu, 
dodato čné sprístupnenie dokumentov o 
zápis dokumentu

Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS), Modul 
elektronický súdny spis (ESSp)-popis systému a pracovný 
postup

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a verejnej 
správy

bežné osobné údaje, osobné údaje týkajúce sa uznania viny zo 
spáchania trestného činu alebo priestupku

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a 
verejnej správy, prokurátor, 
znalec, notár, exekútor, 
prekladateľ, tlmočník, osoba 
zúčastnená na konaní, 
zainteresovaná verejnosť, 
Centrum pre 
medzinárodnoprávnu ochranu 
detí a mládeže, súd, iná osoba 
iba so súhlasom predsedu súdu

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

odkaz na dokumentáciu o technických a organizačných 
bezpečnostných opatreniach

8.

Evidencia súdnych poplatkov v module 
súdnych poplatkov

Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za 
výpis z registra trestrov

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a verejnej 
správy

bežné osobné údaje, osobné údaje týkajúce sa uznania viny zo 
spáchania trestného činu alebo priestupku

Národná agentúra pre sieťové a 
elektronické služby - ústredný 
portál verejnej správy

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

odkaz na dokumentáciu o technických a organizačných 
bezpečnostných opatreniach

9.

Vyznačovanie doložky právoplatnosti a 
vykonate ľnosti

Vyhl.MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom 
poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný 
trestný súd a vojenské súdy

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a verejnej 
správy

bežné osobné údaje, osobné údaje týkajúce sa uznania viny zo 
spáchania trestného činu alebo priestupku

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, orgány štátnej a 
verejnej správy, iné subjekty v 
rámci poskytovanej súčinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

odkaz na dokumentáciu o technických a organizačných 
bezpečnostných opatreniach

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - informa čné centrum

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu 

záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Katogória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie 
informácií

Zák.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 alebo súhlas 
dotknutej osoby

fyzické a právnické osoby - žiadateľ, 
dotknuté osoby podľa § 9 Zák.č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

bežné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné 
údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené 
povinnou osobou na základe zákona, predchádzajúceho písomného 
súhlasu alebo zistené alebo poskytnuté v priebehu konania - osobné 
údaje sa v poskytnutých informáciách anonymizujú

10 rokov fyzické a právnické osoby-
žiadateľ, dotknuté osoby podľa 
§ 9 Zák.č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

anonymizácia osobných údajov o dotknutej osoby

2.

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie 
informácií médií

Zák.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 alebo súhlas 
dotknutej osoby, Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o 
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, 
krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy

verejnosť a médiá - §22 Vyhlášky MS SR 
č. 543/2005 Z.z.  O Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, 
krajské súdy, Špecializovaný trestný súd 
a vojenské súdy

bežné osobné údaje - v prípade komunikácie s verejnosťou a 
médiami sa zabezpečuje anonymizácia osobných údajov dotknutej 
osoby

10 rokov verejnosť a médiá - § 22 Vyhl. 
MS SR č. 543/2005 Z.z. o 
Spravovacom a kancelárskom 
poriadku pre okresné súdy, 
krajské súdy. Špecializovaný 
trestný súd a vojenské súdy

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

anonymizácia osobných údajov o dotknutej osoby

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - prístup k informáciám

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú 

osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Spracúvanie osobných údajov na ú čely 
procesu verejného obstarávania

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

fyzické a právnické osoby, ktoré sa 
zúčastňujú procesu verejného 
obstarávania

bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, 
rodné číslo, názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ 
spoločnosti

5 rokov Okresný súd Komárno, 
Krajský súd v Nitre, 
Ministerstvo spravodlivosti SR 
Bratislava, Úrad pre verejné 
obstarávanie

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, zaheslovanie počítača, 
uzamknutá skriňa, Smernica Okresného súdu Komárno o 
verejnom obstarávaní

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - verejné obstarávanie

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú 

osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Spracúvanie podaní prijatých 
služobným úradom v listinnej a v 
elektronickej podobe, nahrávanie 
podaní do aplikácie súdneho 
manažmentu - Register, príprava 
poštových zásielok na odoslanie

zákon č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom 
poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný 
trestný súd a vojenské súdy, zákon č. 305/2013 Z. z. o 
elektonickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci e-Government

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, účastníci trestného konania 
(obvinený, obžalovaný, odsúdený, 
poškodený, obhajca, svedok, prokurátor), 
advokáti, notári, exekútori

bežné osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov, osobné 
údaje týkajúce sa uznania viny zo spáchania trestného činu alebo 
priestupku

sudcovia a zamestnanci 
Okresného súdu Komárno, 
Ministerstvo spravodlivosti SR, 
ESS, ESSp, orgány štátnej a 
verejnej správy, Slovenská 
pošta - bežné  osobné údaje, 
adresáti listových zásielok - 
bežné osobné údaje

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, zaheslovanie počítača, 
uzamknutá skriňa

2.

Scenovanie podaní prijatých služobným 
úradom v listinnej podobe cez aplikáciu 
Ephesoft

zákon č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom 
poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný 
trestný súd a vojenské súdy, zákon č. 305/2013 Z. z. o 
elektonickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci e-Government

strany sporu, právni a zákonní 
zástupcovia, účastníci trestného konania 
(obvinený, obžalovaný, odsúdený, 
poškodený, obhajca, svedok, prokurátor), 
advokáti, notári, exekútori

bežné osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov, osobné 
údaje týkajúce sa uznania viny zo spáchania trestného činu alebo 
priestupku

sudcovia a zamestnanci 
Okresného súdu Komárno, 
Ministerstvo spravodlivosti SR, 
ESS, ESSp

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, zaheslovanie počítača, 
uzamknutá skriňa

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - podate ľňa a scenovacie pracoviska

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú 

osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať



Identifika čné a kontaktné údaje * Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PS Č Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Komárno 00165646 Pohraničná 6 945 35 Komárno SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba ochrana.osobnych.udajov.OSKN@justice.sk

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovate ľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Katogória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organiza čné)

1.

Zoznam pre ochranu pred požiarmi pre 
účel školenia a prevencie pred požiarmi 

zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky 
MV SR č. 121/2002 Z.z. o prevencii pred požiarmi

sudcovia a zamestnanci Okresného súdu 
Komárno

bežné osobné údaje 3 roky Okresný súd Komárno prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

uzamykateľná skriňa, zabezpečenie PC heslom

 Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa - požiarna ochrana

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú 

osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať


