
1. SPRÁVA REGISTRATÚRY 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch                          
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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) v znení neskorších 
predpisov 
Kategória príjemcov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Doba uchovávania: 10 rokov  
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 
 
 

2. PODNETY A SŤAŽNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej 
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon        
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky 
Doba uchovávania: 5 rokov 
Rozsah spracúvaných osobných údajov:  bežné osobné údaje 
 
 

3. AGENDA SÚDNYCH KONANÍ A EVIDENCIA SÚDNYCH KONANÍ 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 314/2018   
Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok         
v znení neskorších predpisov, Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku 
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(disciplinárny súdny poriadok) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 



neskorších predpisov, Zákon č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov, Zákon Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch            
v znení neskorších predpisov, Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady 
Slovenskej republiky, účastníci konania, súdy, iný oprávnený subjekt 
Doba uchovávania: 5 rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo súdne 
konanie ukončené  
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

4. ZMLUVY 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 185/2002   
Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Doba uchovávania: 10 rokov od skončenia platnosti a účinnosti zmluvy 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 

5. VYBAVOVANIE ŽIADOSTI O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. b), c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 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, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
Kategória príjemcov: žiadateľ podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe                  
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia žiadosti 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov  
 
 
 
 



6. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
Kategória príjemcov: Úrad na ochranu osobných údajov, verejnej moci a verejnej správy 
podľa príslušných predpisov  
Doba uchovávania: 5 rokov 
Rozsah spracúvaných osobných údajov:  osobitná kategória osobných údajov  
 
 

7. PODANIA SUDCOV A PODANIA ZO SÚDOV 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej 
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon       
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov:  bežné osobné údaje  
 
 

8. KVALIFIKOVANÝ PODNET  FYZICKEJ ALEBO PRÁVNICKEJ OSOBY 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. g) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 185/2002 
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách   
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov           
v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 5 rokov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov  
 
 
 
 



9. ODÔVODNENÝ PODNET PREDSEDU SÚDNEJ RADY, PREDSEDU SÚDU, ALEBO  MINISTRA 
SPRAVODLIVOSTI  

 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. g) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon  č. 185/2002 
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách   
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov          
v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 5 rokov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov  
 
 

10. ROZHODOVANIE O NESÚHLASE S TRESTNÝM STÍHANÍM SUDCU  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. g) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), § 27hi zákona          
č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon  č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich         
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005   
Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 5 rokov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

11.  PRACOVNÉ STRETNUTIE ČLENOV SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. g) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), § 27i zákona            
č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov  

 
 



12. MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej 
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon        
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách   
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov          
v znení neskorších predpisov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov  
 
 

13. PODKLADY SÚVISIACE S PREVEROVANÍM MAJETKOVÝCH POMEROV SUDCOV A 
SUDCOVSKEJ SPÔSOBILOSTI  

 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9  ods. 2 písm. g) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 185/2002 
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon  č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných 
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon                
o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách            
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky 
Doba uchovávania: 5 rokov 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 
 

14. ODVOLANIE Z FUNKCIE SUDCU 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. g)  
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čl. 141a ods. 6 písm. 
c) Ústavy Slovenskej republiky, Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky    
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 zákona              



č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta 
Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej 
republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: predseda súdu  
Doba uchovávania: 5 rokov 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

15. DOČASNÉ POZASTAVENIE VÝKONU FUNKCIE SUDCU 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 185/2002   
Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, § 22, § 22a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich                 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda súdu  
Doba uchovávania: 5 rokov 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov  
 
 
 
16. PREROKOVANIE ÚSPEŠNÝCH KANDIDÁTOV V HROMADNOM VÝBEROVOM KONANÍ NA 

FUNKCIU SUDCU/HOSŤOJÚCEHO SUDCU, VO VYBEROVOM KONANÍ NA SÚD VYŠŠIEHO 
STUPNA A ICH PREDLOŽENIE PREZIDENTOVI SR ZA ÚČELOM ICH VYMENOVANIA DO 

FUNKCIE SUDCU 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9  ods. 2 písm. g) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústava Slovenskej 
republiky, Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch                
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: predseda súdu, 
kandidát, súdy 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej 
republiky  
Doba uchovávania: 10 rokov 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 



 
17. DOČASNÉ PRIDELENIE SUDCU 

 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej 
republiky, Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch     
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: predseda súdu 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky, súdy Slovenskej republiky 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 
 
 

18. DOČASNÉ PRIDELENIE SUDCU NA VÝKON FUNKCIE PREDSEDU SÚDU 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej 
republiky, Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 12a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch   
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky, súdy Slovenskej republiky, 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 

19. PRELOŽENIE SUDCU NA SÚD TOHO ISTÉHO STUPŇA 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čl. 141a ods.6 písm. d) Ústavy Slovenskej 
republiky, Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 385/2000 Z. z.   
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov            
v znení neskorších predpisov 



Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 
 

20. PRELOŽENIE SUDCU ZO SÚDU VŠEOBECNÉHO SÚDNICTVA NA SÚD SPRÁVNEHO 
SÚDNICTVA ALEBO ZO SÚDU SPRÁVNEHO SÚDNICTVA NA SÚD VŠEOBECNÉHO SÚDNICTVA 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej 
republiky, Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2, 6 zákona č. 385/2000 Z. z.       
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 
 

21. PRELOŽENIE SUDCU NA SÚD VYŠŠIEHO STUPŇA 
 

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej 
republiky, Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2, 3 a 6 zákona č. 385/2000 Z. z.  
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: predsedovia súdov, 
sudca 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 
 
 
 



22. PRELOŽENIE SUDCU NA SÚD NIŽŠIEHO STUPŇA 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej 
republiky, Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 14 ods.1, 4, 5, a 6 zákona č. 385/2000    
Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: disciplinárny senát 
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,  sudca, súdy 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 

23. VOĽBA PREDSEDU A PODPREDSEDU SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 185/2002   
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: člen Súdnej rady 
Slovenskej republiky  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 

24. VOĽBA PREDSEDU A PODPREDSEDU NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 
PREDSEDU A PODPREDSEDU NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A 

NÁVRHY NA ICH ODVOLANIE 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čl. 141a ods. 6 písm. e) Ústavy Slovenskej 
republiky, § 27a zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene          
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej 



republiky, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej republiky, 
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky  
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané od niektorého z nasledujúci zdrojov: člen Súdnej 
rady Slovenskej republiky, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sudca Najvyššieho súdu  Slovenskej republiky, 
plénum sudcov Najvyššieho správneho  súdu  Slovenskej republiky,  sudca Najvyššieho 
správneho  súdu  Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republiky 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov:  bežné osobné údaje  
 
 
25. VOĽBA KANDIDÁTA NA SUDCU, KTORÝ BY MAL PÔSOBIŤ ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU V 

MEDZINÁRODNÝCH SÚDNYCH ORGÁNOCH 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čl. 141a ods. 6 písm. f) Ústavy Slovenskej 
republiky, § 27g zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene          
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 330/2007 Z. z.               
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, 
Úrad vlády Slovenskej republiky, zastupiteľský úrad Slovenskej republiky pri EÚ 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: člen Súdnej rady 
Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky, stavovská organizácia 
sudcov, iná stavovská právnická organizácia 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 

26. VOĽBA PRÍSEDIACICH SUDCOV DISCIPLINÁRNYCH SENÁTOV 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústava Slovenskej republiky, § 27fb zákona           
č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 432/2021 Z. z.  o disciplinárnom poriadku 
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(disciplinárny súdny poriadok), Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene                  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Najvyšší správny súd 
Slovenskej republiky 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané od niektorého z nasledujúci zdrojov: člen Súdnej 
rady Slovenskej republiky 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 



27. VOĽBA ČLENOV RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE A PREDKLADANIE NÁVRHOV KANDIDÁTOV 
NA ČLENOV A NÁHRADNÍKOV SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ JUSTIČNEJ AKADÉMIE A NÁVRHY NA 

ČLENOV PEDAGOGICKÉHO ZBORU JUSTIČNEJ AKADÉMIE 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), § 6 a  § 13 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej 
akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 
písm. h) zákona č. 185/2002 o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: členovia Súdnej rady 
Slovenskej republiky 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Justičná akadémia SR 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 
 
 

28. STÁŽ SUDCOV 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 185/2002   
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, § 13 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene          
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky  
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda súdu, na ktorom pôsobí dotknutá osoba, 
osobný úrad súdu, Úrad vlády Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej 
republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 

29. VNÚTORNÉ REVÍZIE SÚDOV 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústava Slovenskej republiky, § 3a písm. b) zákona 
č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene                  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, iné oprávnené 
subjekty 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: vedúci revízneho 
oddelenia krajských súdov, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho správneho 
súdu Slovenskej republiky 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  

 
 

30. HODNOTIACE KOMISIE A HODNOTENIE SUDCOV 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 185/2002    
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady 
Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, stavovská organizácia 
sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád, sudcovské rady, predseda Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, súdy 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané od niektorého z nasledujúcich zdrojov: člen 
Súdnej rady Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky, stavovská 
organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád a sudcovské rady, 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 

31. ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA MIMO VÝBEROVÉHO KONANIA 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlas fyzickej osoby – uchádzača  
Kategória príjemcov:  neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak  
Doba uchovávania: 1 rok 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 

32. ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ŠTÁTNO-ZAMESTNANECKÉHO POMERU 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 



(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas fyzickej osoby – 
uchádzača 
Doba uchovávania: 5 rokov 
Kategória príjemcov:  Úrad  vlády Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 
33. ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAMESTNANANIA VYKONÁVAJÚC PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME 

 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce                 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
súhlas fyzickej osoby – uchádzača 
Doba uchovávania: 1 rok 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobné údaje uvedené v životopise          
a žiadosti o prijatie do zamestnania, osobné údaje uvedené vo výpise z registra trestov, 
doklad o dosiahnutom vzdelaní 
 
 

34. DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov, súhlas fyzickej osoby – uchádzača 
Doba uchovávania: 50 rokov 
Kategória príjemcov:  neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 

35. OSOBNÉ SPISY PREDSEDU A PODPREDSEDU SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), e), čl. 9 ods. 2 písm. b)  
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  Zákon č. 185/2002 
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu              
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce 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 v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon 



č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č.43/2004 Z. z.              
o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z.      
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu 
pri dočasnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 
predpisov, Zákon  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia                  
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov          
v znení neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 50 rokov 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

36. OSOBNÉ SPISY ČLENOV SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
(vymenovaní prezidentom SR a vládou SR, volení NRSR) 

 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), e), čl. 9 ods. 2 písm. b) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústava Slovenskej 
republiky, Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade 
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.     
o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení    
v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z.              
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov   
Doba uchovávania: 50 rokov 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak   
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

37. OSOBNÉ SPISY ZAMESTNANCOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b)   
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 55/2017   



Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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 v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon        
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon       
č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti            
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003  
Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 
v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon          
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách          
v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 50 rokov 
Kategória príjemcov: iný služobný úrad, do ktorého bol zamestnanec preložený, v ostatných 
prípadoch len ak to ustanovuje osobitný predpis 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

38. OSOBNÉ SPISY ZAMESTNANCOV VO VEREJNOM ZÁUJME  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b)  
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb             
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 552/2003 Z. z. 
o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákon č. 553/2003               
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, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 
o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov, Zákon                   
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z.             
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej neschopnosti zamestnanca  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 152/1994 
Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci           
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z. 



z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene      
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 70 rokov 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

39. OSOBNÉ SPISY ZAMESTNANCOV, KTORÍ VYKONÁVAJÚ PRÁCU NA ZÁKLADE DOHODY 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b)   
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce 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 v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon   
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z.             
o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 5/2004 Z. z.          
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z.              
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 50 rokov 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 
40. VYHOTOVOVANIE A ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU  ČLENOV SÚDNEJ 

RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI VYKONÁVANÍ ICH FUNKCIE ČLENA SÚDNEJ RADY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  
Oprávnený záujem: prezentovanie funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky  
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Doba uchovávania: -  
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  



41. SLUŽOBNÉ PREUKAZY 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a), c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej 
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 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 
Doba uchovávania: 10 rokov po zániku funkcie/po skončení pracovného, resp. 
štátnozamestnaneckého pomeru  
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 
 
 
 
42. PLATOVÉ POMERY PREDSEDU A PODPREDSEDU SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b)   
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  Zákon č. 185/2002 
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných 
činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 5 rokov  
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov  
 
 
 

43. PLAT ZAMESTNANCA  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b)  
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 553/2003 
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme                  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene        
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Doba uchovávania: 5 rokov  
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 
 



44. ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE ČLENA SÚDNEJ RADY 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb             
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 185/2002 Z. z.              
o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
Doba uchovávania: 5 rokov 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

45. ODMENA ZA VYKONANÚ PRÁCU  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 5 rokov   
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

46. MAJETKOVÉ PRIZNANIE ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej 
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 114 
zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
Kategória príjemcov: iný služobný úrad, do ktorého bol zamestnanec preložený, v ostatných 
prípadoch len ak to ustanovuje osobitný predpis 
Doba uchovávania: 5 rokov  
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje  
 
 

47. DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
Doba uchovávania: 5 rokov 



Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 
 
 

48. FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE   
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b)  
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 

 
 

49. MZDOVÉ LISTY  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b)  
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
Doba uchovávania: 50 rokov 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

50. SPRACOVANIE ÚČTOVNÝCH DOKLADOV  
  
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 2 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 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 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: daňový úrad, iné oprávnené subjekty 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 
 
 



51. VYHLÁSENIE NA ZDANENIE PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB, ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANÍ 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: daňový úrad 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

52. EVIDENCIA DOCHÁDZKY, DOVOLENKY 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 185/2002 
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 5 rokov 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

53. POISTENIE OSÔB PRI ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÝCH CESTÁCH  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 5 rokov 
Kategória príjemcov: komerčné poisťovne 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 
 
 

54. SOCIÁLNE POISTENIE 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 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 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: sociálna poisťovňa 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

55. ZDRAVOTNÉ POISTENIE  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 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 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: zdravotné poisťovne  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

56. DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. b)  
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 650/2004 
Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: doplnkové dôchodkové sporiteľne 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 
 
 

57. VEREJNÉ OBSTÁRAVANIE 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní    
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Kategória príjemcov: orgány verejnej moci podľa príslušných predpisov 
Doba uchovávania: 10 rokov  
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov,  osobné údaje 
o uznaní viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku 
 
 
 



58. MONITOROVANIE PRIESTORU KAMEROVÝM SYSTÉMOM 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  
Oprávnený záujem: odhaľovanie kriminality, ochrana majetku a zdravia, prevencia pred 
páchaním trestných činov, zabezpečenie ochrany verejných funkcionárov a prevádzkovateľa 
Kategória príjemcov: orgány činné v trestnom konaní - policajný zbor SR a prokuratúra SR, 
Zbor väzenskej a justičnej stráže, priestupkový orgán 
Doba uchovávania: ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania        
alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme         
v lehote 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený 
Rozsah spracúvaných osobných údajov:  osobitná kategória osobných údajov 
 
 

59. ZABEZPEČENIE IT BEZPEČNOSTI  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných 
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 10 rokov po skončení funkcie a pracovného, resp. služobného pomeru  
štátnozamestnaneckého pomeru (podľa reg. poriadku) 
Kategória príjemcov: neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 
 
 

60. BEZPEČNOSTNÁ PREVIERKA ZAMESTNANCOV 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. g)  
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  Zákon č. 185/2002 
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 134/2016 Z. z. 
Národného bezpečnostného úradu z 23. marca 2016 o personálnej bezpečnosti 
Doba uchovávania: 10 rokov 
Kategória príjemcov: Národný bezpečnostný úrad, iné oprávnené subjekty 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 



 
61. VNÚTORNÝ AUDIT 

 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 9 ods. 2 písm. g)   
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  Zákon č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 10 rokov  
Kategória príjemcov: povinná osoba, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Sekcia 
auditu a kontroly Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Výbor pre 
vnútorný audit a vládny audit, Prezídium policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, orgány dohľadu a dozoru pri poskytovaní súčinnosti 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobitná kategória osobných údajov 
 
 

62. PLNENIE SÚVISIACICH POVINNOSTÍ ZAMESTNÁVATEĽA NA ÚSEKU BOZP 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia         
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Doba uchovávania: 5 rokov 
Kategória príjemcov: externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP, Inšpektorát práce                     
a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje 
 
 


