
 
1) Účel a právny základ spracúvania osobných údajov poskytované podľa čl. 13 Nariadenia 
 
informácia podľa čl. 13 ods. 2 písm. c)  

- v prípade ak právny základ bude zmluva: Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.  

- v prípade ak právny základ bude zákon: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

- v prípade ak právny základ bude súhlas: dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať. 

 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledujúce účely: 
 

Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Platové náležitosti poslanca a ďalšie 
výdavky poslanca súvisiace s 
výkonom poslaneckého mandátu- 
finančné a materiálno- technické 
nároky poslancov národnej rady. 
Zabezpečovanie činnosti národnej 
rady, poslancov a orgánov národnej 
rady.  

Zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení 
neskorších predpisov,  
Zákon NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných 
činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov,   
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení 
neskorších predpisov, 
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
§ 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 
Verejný záujem 

lehota v zmysle 
osobitných predpisov 

(5-50 rokov) 

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 



Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Plnenie povinností zamestnávateľa 
súvisiacich s pracovnoprávnymi 
vzťahmi, vrátane predzmluvných 
vzťahov a vzťahov, ktoré vyplývajú z 
povinností zamestnávateľa po 
skončení pracovnoprávneho vzťahu 
na základe platných právnych 
predpisov a kolektívnej zmluvy. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov, 
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších 
predpisov, 
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 355/2007   Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
§ 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, 
súhlas so spracúvaním OÚ 

lehota v zmysle 
osobitných predpisov 
(5-70 rokov), osobný 

spis štátneho 
zamestnanca sa 

uchováva 50 rokov po 
skončení 

štátnozamestnaneckého 
pomeru 

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

evidencia žiadateľov za účelom 
vydania akreditácie novinárov 

súhlas dotknutej osoby  

do splnenia účelu po 
dobu platnosti 

akreditácie (lehota  
musí byť  uvedená v 

súhlase) 

orgány verejnej moci (PZ SR, 
Úrad pre ochranu ústavných 

činiteľov a diplomatickým misií 
MV SR), externá spoločnosť 

zabezpečujúca údržbu, servis, 
aktualizáciu a drobné úpravy 

informačného systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

vybavovanie žiadostí podľa zákona  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (§ 14 ods. 2) 5 rokov orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

Identifikácia fyzickej osoby pri jej 
jednorazovom vstupe do priestorov 
prevádzkovateľa. 

verejný záujem 6 mesiacov orgány verejnej moci (PZ SR)    

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 



Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

vybavovanie petícií občanov 
§ 4 ods. 2 a § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov,  
§ 133 ods. 1 a 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR 

5 rokov; 10 rokov 
(kvórové petície-petície, 

ktoré sú platné podľa 
osobitných predpisov) 

orgány verejnej správy 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

Vybavovanie podnetov občanov 
(dopyty, návrhy, vyjadrenia, 
žiadosti). 

§ 13 ods. 1, písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

5 rokov orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

vyhotovenie zmluvy o zabezpečení 
služieb asistenta poslanca NR SR. 
Účel je stanovený v zákone 
120/1993 Z. z. o platových 
pomeroch niektorých ústavných 
činiteľov Slovenskej republiky v 
znení neskorších predpisov. 

§ 4a ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch 
niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov, UZNESENIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 267 z 15. 
decembra 2010 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci-kontrolné 
orgány 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

Spracúvanie osobných údajov za 
účelom uzatvorenia zmluvy o 
ubytovaní. 

§ 24 zákona č. 253/1998 Z. z., § 50 zákona č. 222/2010 o pobyte cudzincov, 
verejný záujem 

10 rokov orgány verejnej moci (PZ SR) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

Spracúvanie osobných údajov za 

účelom uzatvorenia zmluvy - denný 

pobyt bez ubytovania v ÚZ Častá – 

Papiernička 

 

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom osobných údajov a dotknutou 
osobou. 

1 rok orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

Spracúvanie osobných údajov za 

účelom uzavretia zmluvy - podujatia 

v ÚZ Častá – Papiernička 

 

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom osobných údajov a dotknutou 
osobou. 

1 rok orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 



Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

zabezpečenie agendy realizácie 
zahraničných pracovných ciest – 
cestovné doklady, vstupné a 
tranzitné víza 

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, 
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších 
predpisov, medzinárodné zmluvy o vízovom styku 
verejný záujem 

Pri služobných pasoch 
zamestnancov K NR SR - 
po skončení pracovného 

pomeru alebo po 
uplynutí lehoty platnosti 

cestovného dokladu-
služobného pasu 

odovzdanie MZV a EZ 
SR/KONZPri vybavovaní 
vstupných a tranzitných 

víz – po odovzdaní 
vyplnených formulárov 

na príslušných 
konzulárnych 
oddeleniach 

veľvyslanectiev. Agenda 
zahraničných 

pracovných ciest 
poslancov NR SR a 

zamestnancov K NR SR/ 
registratúrny plán 10 

rokov 

orgány verejnej moci (MZV a EZ, 
zastupiteľské úrady tretích krajín, 

PZ SR, Letecký útvar MV SR) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

prenášajú sa do tretej 
krajiny kde sa 

zahraničná služobná 
cesta vykonáva 

ochrana práv, právom chránených 
záujmov prevádzkovateľa, ochrana 
zdravia, ochrana majetku štátu a 
odhaľovania kriminality 

§ 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore,  
verejný záujem 

14 dní orgány verejnej moci (PZ SR) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

vedenie aktuálneho zoznamu osôb v 
pôsobnosti Kancelárie NR SR, 
ktorým bol vydaný certifikát EÚ a 
NATO  

§ 29 ods. 2 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v 
znení vyhlášky NBÚ č. 232/2013 Z. z. 

6 rokov orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

evidencia osôb so zvláštnym 
povolením „HOSŤ“ na vstup do 
objektov NR SR 

§ 2, § 17a a § 69 zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore, uznesenie 
vlády SR č. 1104/2000 k návrhu opatrení na zabezpečenie ochrany určených 
osôb, zahraničných predstaviteľov a určených objektov, § 6 ods. 6 a § 53 
zákona č. 215/2004 Z. z. 

hneď po skončení 
volebného obdobia v 

NR SR 
orgány verejnej moci (PZ SR) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

evidencia zamestnancov 
oslobodených od výkonu 
mimoriadnej služby  

§ 17 ods. 8 zákona č.570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a § 7 ods. 5 zákona  
č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu 

5 rokov po ukončení 
pracovnoprávneho 

vzťahu 

orgány verejnej moci (okresný 
úrad) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

ochrana majetku štátu   verejný záujem   

5 rokov po ukončení 
pracovnoprávneho 

vzťahu alebo 1 rok po 
skončení volebného 

obdobia 

orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 



Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

ochrana práv, právom chránených 
záujmov prevádzkovateľa, ochrana 
zdravia, ochrana majetku štátu a 
odhaľovania kriminality  spracúvanie 
osobných údajov zamestnancov 
dodávateľov poskytujúcich 
cateringové služby, kvetinovú 
výzdobu, navážka mobiliáru + 
technických zariadení, tlmočnícke 
služby 

verejný záujem,  
§ 2 ods. 1 písm. f) a g), § 76a ods. 1, § 69 ods. 1, § 69 ods. 7 zákona č. 
171/1993 Z. z. o policajnom zbore SR 

5 rokov 

orgány verejnej moci (PZ SR, 
Úrad pre ochranu ústavných 

činiteľov a diplomatickým misií 
MV SR)    

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

evidencie oprávnených osôb, ktoré 
môžu prepravovať utajované 
písomnosti (kuriéri) 

§ 6 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov§ 18 ods. 1 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 
Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 232/2013 Z. z. 

5 rokov odo dňa 
vrátenia zásielky 

orgány verejnej moci  (pre ktoré 
sú zásielky určené, kontrolné 

orgány) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

zistenie predpokladov na vznik 
oprávnenia oboznamovať sa s 
utajovanými skutočnosťami pre 
stupeň Prísne tajné, Tajné a Dôverné 

§ 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  Súhlas na oprávnenie oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami a na vykonanie bezpečnostnej previerky  § 7 
vyhlášky NBÚ 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti 

5 rokov po vykonaní 
bezpečnostnej previerky 

orgány verejnej moci (NBÚ) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

v súvislosti s vykonaním 
bezpečnostnej previerky určených 
zamestnancov 

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

1 rok po skončení 
výkonu funkcie 

orgány verejnej moci (NBÚ) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

ochrana verejného poriadku a 
bezpečnosti, odhaľovanie 
kriminality, narušenia bezpečnosti 
štátu, ochrana majetku alebo 
zdravia 

verejný záujem 5 dní orgány verejnej moci (PZ SR) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

riadne označenie dlžníka   v návrhu 
na vykonanie exekúcie v exekučnom 
konaní  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení 
neskorších predpisov (Exekučný poriadok), 
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, advokátska 
kancelária 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

vyhodnotenie požiadaviek a 
predpokladov pri výbere uchádzača, 
s ktorým prevádzkovateľ uzavrie 
štátnozamestnaneckú zmluvu 

§ 19 zákona č. 400/2009 55/2017 Z. z.,  
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

5 rokov od výberového 
konania 

orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 



Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

vyhodnotenie požiadaviek a 
predpokladov pri výbere uchádzača, 
s ktorým prevádzkovateľ uzavrie 
pracovnú zmluvu  

Predzmluvné pracovnoprávne vzťahy podľa zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme. 

6 rokov od výberového 
konania 

orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

riadna identifikácia strany súdneho 
sporu a to či už na strane žalobcu 
alebo žalovaného 

zákon č. 27/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 
zákon č. 28/2015 Civilný mimosporový poriadok 
zákon č. 29/2015 Správny súdny poriadok 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 

10 rokov od ukončenia 
súdneho sporu 

orgány verejne moci (súdy, 
kontrolné orgány) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

schválenie návrhu vlády na 
vymenovanie a odvolanie 
kandidátov na guvernéra a 
viceguvernéra Národnej banky 
Slovenska (skr. NBS), ktorých 
vymenúva a odvoláva prezident SR 

§ 7 ods. 2,4,6 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 
neskorších predpisov 
§ 126 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR,  
verejný záujem 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba a odvolanie predsedu a 
podpredsedov Najvyššieho 
kontrolného úradu SR (skr. NKÚ SR)  

§ 8 ods. 2 a §12 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR, 
§ 110 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady SR,  
verejný záujem   

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba a odvolanie členov Rady pre 
rozpočtovú zodpovednosť 

čl. 3 zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,                                                                                 
verejný záujem  

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

Uzatvorenie zmluvy a riadna 
identifikácia zmluvnej strany 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

  

navrhovanie kandidátov na členov 
Regulačnej rady Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví, ktorých menuje 
prezident SR 

§ 7 ods. 5, 9 a 10   zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                                                                      
verejný záujem 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci (napr. 
prezident SR), externá 

spoločnosť zabezpečujúca 
údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

Voľba generálneho riaditeľa RTVS v 
zmysle zákona č. 532/2010 Z. z. o 
Rozhlase a televízii Slovenska a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

§ 16, 17, 18 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
§ 126 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení 
neskorších predpisov 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

Orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

  



Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Vypracovanie návrhu na voľbu 
členov Rady pre vysielanie a 
retransmisiu v zmysle zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisií a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
v znení neskorších predpisov. 

§ 7 a 9 zákona č.  308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, 
§ 126 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení 
neskorších predpisov. 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

  

Vypracovanie návrhu na voľbu 
členov Rady RTVS v zmysle zákona č. 
532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii 
Slovenska a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

§ 9,  § 10 a § 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
§ 126 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení 
neskorších predpisov 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

  

Vypracovanie návrhu na voľbu 
členov Správnej rady TASR podľa 
zákona č. 385/2008  Z. z. o Tlačovej 
agentúre Slovenskej republiky a o 
zmene niektorých zákonov. 

§ 9, §  10 a § 11 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej 
republiky  a o zmene niektorých zákonov, 
§ 126 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení 
neskorších predpisov 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

  

riadne vyhodnotenie predložených 
ponúk v procese verejného 
obstarávania.  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, 
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci (Úrad 
verejného obstarávania, 

kontrolné orgány Najvyššieho 
kontrolného úradu SR, 

vládny audit MF SR, 
Protimonopolný úrad SR, orgány 

činné v trestnom konaní SR, 
Európska komisia a riadiace 

orgány príslušných ministerstiev) 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

  

voľba členov Dozornej rady Ústavu 
pamäti národa (ÚPN) 

§ 10 ods. 2, § 11, § 14 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa, 
§ 126 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR. 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba členov a predsedu Správnej 
rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) 

§ 10 ods. 2, § 11, § 12 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa,                                              
verejný záujem 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

 evidencia funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov 
verejných funkcionárov a 
majetkových pomerov manžela a 
neplnoletých detí, ktorí s nimi žijú v 
domácnosti 

čl.  7 ods. 1 – 4, ods. 5 písm. e) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“)  
verejný záujem   

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

 voľba členov  Rady Slovenského 
pozemkového fondu 

§ 35a zákona č. 330/1991 Z. z. o Slovenskom pozemkovom fonde,  
§ 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, 
 verejný záujem 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 



Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

vypracovanie rozhodnutia Výboru 
NR SR na preskúmavanie rozhodnutí 
NBÚ (VPR NBÚ) o odvolaní proti 
rozhodnutiu NBÚ vydanému podľa 
zákona č. 215/2004 Z. z. 

čl. 3 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru NR SR 
na  preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, § 30 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o 
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
verejný záujem 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

Návrh na voľbu zástupcov 
navrhnutých reprezentatívnymi 
združeniami odborových zväzov, 
zástupcov navrhnutých 
reprezentatívnymi združeniami 
zamestnávateľov a zástupcu 
navrhnutého záujmovými 
združeniami občanov 
reprezentujúcimi poberateľov 
dôchodkových dávok do Dozornej 
rady Sociálnej poisťovne. 

§ 123 ods. 4a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení;  
§ 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z.  z. o rokovacom poriadku Národnej rady 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba členov Súdnej rady SR v 
zmysle § 3 a § 24 zákona č. 
185/2002 Z. z. o Súdnej rade 
Slovenskej republiky.  

čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky,  
§ 126 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady 
Slovenskej republiky 
§ 3 ods. 2 a § 24 ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade SR v znení 
neskorších predpisov 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba kandidátov na členov 
disciplinárnych senátov v zmysle 
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a 
prísediacich. 

§ 119a ods. 1 písm. c), 119b ods. 1, 2 a 3 v spojení s § 5 ods. 1 písm. a) až d) 
a f) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  
§ 126 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba kandidáta na vymenovanie za 
generálneho prokurátora  

čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky,  
§ 7 ods. 3  zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, 
§ 123, § 124 a § 126 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba kandidátov na sudcov 
Ústavného súdu v zmysle čl. 134 
Ústavy Slovenskej republiky a § 115 
až § 116a zákona č. 38/1993 Z. z. o 
organizácii Ústavného súdu 
Slovenskej republiky o konaní pred 
ním a o postavení jeho sudcov 

čl. 134 Ústavy Slovenskej republiky, § 115 až § 116a zákona č. 350/1996 Z. z. 
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba predsedu úradu pre reguláciu 
elektronických komunikácií a 
poštových služieb 

§ 3, § 4 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z.  o Úrade pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), § 126 ods. 3 zákona 350/1996 o 
rokovacom poriadku NR SR, verejný záujem 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 



Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

informovanie členov Zahraničného 
výboru NR SR (ZV NR SR), pre 
potreby zamerania ich činnosti v 
ďalšom pôsobení; informácia pre 
členov ZV NR SR pri prijatí 
zahraničných delegácií.Vedúci 
diplomatickej misie alebo vedúci 
stálej misie predkladá pred 
nástupom na výkon funkcie ZV NR 
SR na prerokovanie návrh zamerania 
činnosti diplomatickej misie alebo 
stálej misie 

§ 8 ods. 6. zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súhlas dotknutých osôb 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota 10 

rokov, v prípade súhlasu 
4 roky odo dňa jeho 

udelenia 

orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

vedenie agendy stážistov stážového 
programu Kancelárie NR SR 

súhlas dotknutej osoby 
5 rokov od ukončenia 
stážového programu 

orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba členov Dozornej rady Úradu 
pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou  

§ 26 ods. 3, 5, 6, 7  a  § 22 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou  starostlivosťou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

Poskytovanie informácií o činnosti 
NR SR, obrazový a zvukový záznam 
slúži na prepis rokovania NR SR  do 
tlačenej podoby.  

§ 19 a § 41 ods. 1 a 6 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR,  
§ 5 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, čl. 
26 ods. 5 Ústavy SR, nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 
57/00 z 26. apríla 2001 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

poskytnutie kontaktných osobných 
údajov poslancov EP pre prípravu 1. 
schôdze Európskeho parlamentu a 
poskytnutie kontaktných osobných 
údajov náhradníkov, ktorí nastúpia v 
priebehu volebného obdobia za 
poslancov EP 

Od 1. 7. 2015 podľa § 95 ods. 3, § 97 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia EP a Rady (ES) č. 45/2001 
z. 18. 12. 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných 
údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 
údajov 

5 rokov po voľbách do 
EP 

Európsky parlament 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba predsedu Úradu pre ochranu 
osobných údajov SR 

§ 82 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.;  § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o 
rokovacom poriadku NR SR,  verejný záujem 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

voľba verejného ochrancu práv  

§ 4 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších 
predpisov,  
§ 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR,  
verejný záujem 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 



Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Zriadenie štátnej komisie pre voľby a 
kontrolu financovania politických 
strán 

§ 13 zákona č. 180/2014 Z .z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 
§ 126 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR,  
verejný záujem 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

Voľba komisára pre deti a komisára 
pre osoby so zdravotným 
postihnutím a kontrola splnenia 
podmienok ich voliteľnosti 

§ 15 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby 
so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov,    
§ 126 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR. 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

evidencia podnetov 
zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3 roky odo dňa 
doručenia podnetu 

orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

schválenie návrhov oprávnených 
subjektov za členov Rady pre štátnu 
službu a voľba predsedu Rady  

§ 12  zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
 § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z.  z. o rokovacom poriadku Národnej rady 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  
verejný záujem 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

poskytovanie knižnično-
informačných služieb 

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach 
5  rokov po poslednej 
návšteve aktívneho 
používateľa knižnice   

orgány verejnej moci, externá 
spoločnosť zabezpečujúca 

údržbu, servis, aktualizáciu a 
drobné úpravy informačného 

systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

zabezpečenie činnosti Národnej rady 
SR a Kancelárie Národnej rady SR  

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov, 
Zákon č. 374/2014 o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  
Zákon č. 222/2004 Z. z. z o DPH v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,  
Zákon NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných 
činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005, 
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 
§ 88 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 10 rokov,  
 osobitne je stanovená 

lehota  5 rokov pre 
formuláre Štátnej 

pokladnice, používané 
pre pripojenie K NR SR 

do IS Štátnej pokladnice  

orgány verejnej moci, 
DataCentrum (rozpočtová 

organizácia štátu), exekútori, 
verejnosť, externá spoločnosť 
zabezpečujúca údržbu, servis, 
aktualizáciu a drobné úpravy 

informačného systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

obstarávanie majetku a nakladanie s 
majetkom štátu,  inventarizácia 
majetku štátu, riešenie poistných 
udalostí, priznanie k dani z 
nehnuteľností 

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

lehota v zmysle 
osobitných predpisov 

(5-50 rokov) 

orgány verejnej moci, 
DataCentrum, komerčná 

poisťovňa, externá spoločnosť 
zabezpečujúca údržbu, servis, 
aktualizáciu a drobné úpravy 

informačného systému 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 



Účel spracovania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

informácia podľa 
článku 13 ods. 2 

písm. f nariadenia  
2016/679 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

odvody do sociálnej poisťovne 

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

10 rokov sociálna poisťovňa 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

odvody do zdravotnej poisťovne 
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

10 rokov zdravotná poisťovňa 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

riadne vyhodnotenie predložených 
ponúk v procese verejného 
obstarávania zákaziek s nízkou 
hodnotou 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako zákon o VO) 

trvalá dokumentárna 
archívna hodnota  

orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

kontrola pravidelného vstupu do 
priestorov prevádzkovateľa 
z dôvodu ochrany verejného 
poriadku a bezpečnosti, narušenia 
bezpečnosti štátu, ochrany majetku 
alebo zdravia. Výkon bezpečnostnej 
previerky osobám, ktorým 
prevádzkovateľ vydáva povolenie na 
pravidelný vstup do jeho priestorov. 

verejný záujem 
1 rok po skončení 

volebného obdobia 
orgány verejnej moci 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

informovanie verejnosti o dianí v NR 
SR prostredníctvom obrazových a 
zvukových záznamov na webovej 
stránke NR SR 

verejný záujem po dobu platnosti účelu nie 

neexistencia 
automatizovaného 

rozhodovania 
vrátane profilovania 

neprenášajú sa OÚ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




