
 
Žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky 

 
Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadam 
o vykonanie kvalifikačnej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti, ktorá je jednou z podmienok vymenovania 
za vnútorného audítora / vládneho audítora1, v termíne: 
 
 

.................................................................. 
 
 

Meno   Priezvisko   Titul  

  

Dátum narodenia  

  

Adresa na zasielanie 
korešpondencie 

 

E-mailová adresa  

Telefónne číslo  

  

Súčasný zamestnávateľ  

Najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie 

 

Dĺžka odbornej praxe  

 
Súčasťou žiadosti je aj súhlas dotknutej osoby2 so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
V......................................dňa.........................  
 
 
              ............................................... 
                        podpis uchádzača 

  

                                                 
1 nehodiace sa prečiarknite. 
2 každá fyzická osoba, o ktorej Ministerstvo financií Slovenskej republiky spracúva osobné údaje. 

 



SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
podľa zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Titul, meno a priezvisko dotknutej osoby:  ......................................................................................................................... 

týmto dávam súhlas prevádzkovateľovi informačného systému: 
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Štefanovičova 5 

817 82 Bratislava 
 

so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: Meno, priezvisko a titul, dátum narodenia, adresa na zasielanie 

korešpondencie, e-mailová adresa, telefónne číslo, zamestnávateľ, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, dĺžka odbornej praxe, 

dátum, podpis. 

 
Na účely evidencie žiadostí na kvalifikačné skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie vládneho auditu 

a vnútorného auditu, vystavovania osvedčení z kvalifikačných skúšok, vedenia zoznamu osvedčení z kvalifikačných skúšok, 

vedenia zoznamu vládnych audítorov a zoznamu vnútorných audítorov, vedenia evidencie vzdelávania vládnych audítorov 

a vnútorných audítorov podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Súhlas je platný po dobu: do 31. 12. 2030, resp. vedenia zoznamu osvedčení z kvalifikačných skúšok  

na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie vládneho auditu a vnútorného auditu, vedenia zoznamu vládnych audítorov  

a zoznamu vnútorných audítorov a vedenia evidencie vzdelávania vládnych audítorov a vnútorných audítorov. 

 
Podmienky odvolania súhlasu: písomne kedykoľvek počas doby jeho platnosti. 
 

Dotknutej osobe boli poskytnuté ďalšie informácie o jej právach podľa § 19 zákona:  

- kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovedna.osoba@mfsr.sk; tel. +421 2 5958 7213  

- identifikáciu príjemcu osobných údajov: (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 

- úmysel preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: nie /áno

.................................(uviesť konkrétne).............................. a informácia o poskytnutých zárukách 

...................................................................................................................................................... 

- informácia o práve dotknutej osoby žiadať o obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky 

spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa 

- informácia o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona 

- poskytovanie osobných údajov je zákonnou  / zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa 

- povinnosť /dobrovoľnosť  poskytnutia osobných údajov a informácia o následkoch neposkytnutia osobných 

údajov: nezaradenie uchádzača na kvalifikačnú skúšku, nevymenovanie za vládneho audítora a vnútorného audítora 

a súvisiaca agenda so vzdelávaním vládnych audítorov a vnútorných audítorov 

- existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie /áno (uviesť konkrétne 
vrátane postupu, významu a predpokladaných dôsledkoch pre dotknutú osobu) 
................................................................................................................................... 

- ďalší alternatívny účel spracovania osobných údajov než ten, na ktorý boli získané: nie /áno (uviesť 

konkrétne) ................................................................................................. 

 

V ......................................... dňa ................................ 

 

 ................................................ 

mailto:zodpovedna.osoba@mfsr.sk


    podpis dotknutej osoby 


