
P. č.
Názov Agendy / 

informačného systému
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracovateľskej činnosti

(nepovinné)
Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov

1.
Kamerový systém (CCTV) 

MF SR

ochrana majetku štátu v správe MF SR, 

ochrana plnenia úloh realizovaných vo verejnom 

záujme, 

ochrana spracúvaných informácií a informačných 

systémov, 

ochrana utajovaných skutočností, 

ochrana života, zdravia a majetku fyzických osôb 

§ 13 ods. 1 písm. e) a písm. d)* /

čl. 6 ods. 1 písm. e) a písm. d)** 
15 dní Osobné údaje sa nesprístupňujú***

2.
Kamerový systém (CCTV) 

Vila Krista MF SR

Fyzická a objektová bezpečnosť v budove VDZ Vila 

Krista, Hviezdoslavova 1, Trenčianske Teplice

§ 13 ods. 1 písm. e) a písm. d)* / čl. 6 ods. 1 písm. e) a písm. d)** 

10 dní Osobné údaje sa nesprístupňujú***

3.  IS Kniha návštev MF SR

Evidencia návštev na ministerstve, bezpečnosť 

a ochrana osôb a majetku vnútorných priestorov 

ministerstva

§ 13 ods.1 písm. e) * / čl. 6 ods. 1 písm. e)** 5 rokov Osobné údaje sa nesprístupňujú***

4.
IS Kniha návštev Vila 

Krista
Evidencia návštev vo Vile Krista

 § 13 ods. 1 písm. b) * / čl. 6 ods. 1. písm. b) **
1 rok Osobné údaje sa nesprístupňujú***

5.
Agenda majetkových 

priznaní

Vyhodnotenie majetkových priznaní na účely 

zistenia prírastku majetku štátneho zamestnanca a 

vedúceho zamestnanca vo výkone práce vo 

verejnom záujme a ich uchovávanie

§ 13 ods. 1 písm. c) * / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

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.111/1990 Zb. o 

štátnom podniku v znení neskorších predpisov 

5 rokov Osobné údaje sa nesprístupňujú***

6.

Agenda organizácií s 

majetkovou účasťou štátu, 

v ktorých plní MF SR 

zakladateľské funkcie, 

resp. výkon akcionárskych 

práv

Výkon akcionárskych práv v spoločnostiach s 

majetkovou účasťou Ministerstva financií SR

§ 13 ods. 1 písm. c)* /  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník, zákon 

č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, uznesenie 

vlády SR č. 159/2011, zákon č. 80/1997 o Exportno-importnej banke v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

10 rokov Osobné údaje sa nesprístupňujú***

7.
IS bezpečnostné previerky 

osôb

Vykonávanie bezpečnostných previerok na 

oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 

stupňa utajenia ,,Vyhradené“, ,,Dôverné“, ,,Tajné“ a 

,,Prísne tajné“, vedenie evidencií o vzniku a zániku 

určenia osôb na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami

§ 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 215/2004 o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

5, 7,10 a 20 rokov podľa stupňa utajenia Národný bezpečnostný úrad SR

8.
IS cestovných dokladov a 

víz

Vybavovanie služobných pasov a diplomatických 

pasov a víz

§ 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

§ 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov

3 roky 

Ministerstvo zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR), 

Prezídium policajného zboru - Odbor 

dokladov a evidencií  

oddelenie diplomatických a služobných 

pasov, Račianska 45, 812 72 Bratislava (1. 

poschodie), 

v prípade víz sú to MZVaEZ SR a jednotlivé 

veľvyslanectvá

9.
Vedenie prezenčných listín z tlačových konferencií 

MF SR

§ 13 ods. 1 písm. f)* / čl. 6 ods. 1 písm. f)**
1 mesiac Osobné údaje sa nesprístupňujú

10.

Informovanie verejnosti o dianí na MF SR 

prostredníctvom obrazových a

zvukových záznamov na webovom sídle MF SR a 

sociálnych sieťach MF SR (facebook, instagram)

§ 13 ods. 1 písm. e)* / čl. 6 ods. 1 písm. e)**
po dobu platnosti účelu

Návštevníci webového sídla a sociálnych 

sietí MF SR

11.

Organizovanie podujatí alebo iných obdobných

aktivít určených pre verejnosť v oblasti financií a 

informovanie o nich (napr. deň pre školy na MF SR 

a pod.)

§ 13 ods. 1 písm. e)* / čl. 6 ods. 1 písm. e)**

a 

§ 13 ods. 1 písm. a)* / čl. 6 ods. 1 písm. a)**

(Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne 

potrebný)

po dobu platnosti účelu
Návštevníci webového sídla a sociálnych 

sietí MF SR

12.

Evidencia žiadostí o vykonanie kvalifikačnej skúšky 

na preukázanie odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie vnútorného auditu a vládneho auditu a 

vedenie zoznamu osvedčení o úspešnom vykonaní 

kvalifikačnej skúšky

§ 13 ods. 1 písm. a) a c)* / čl. 6 ods. 1 písm. a) a c)**

- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

do zmeny všeobecne záväzných právnych 

predpisov 

v oblasti vnútorného auditu

a vládneho auditu, upravujúcich 

vykonávanie kvalifikačnej skúšky

Kontrolné orgány

(napr. 

v prípade kontroly NKÚ SR)

13.
Evidencia odborného vzdelávania vnútorných 

audítorov a vládnych  audítorov

§ 13 ods. 1 písm. a) a c)* / čl. 6 ods. 1 písm. a) a c)**

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

niektorých zákonov

do zmeny všeobecne záväzných právnych 

predpisov 

v oblasti vnútorného auditu

a vládneho auditu,  upravujúcich 

povinnosť absolvovať odborné 

vzdelávanie

Kontrolné orgány 

(napr.

v prípade kontroly NKÚ SR)

Agenda Tlačového odboru 

MF SR

Agenda skúšok a 

vzdelávania v oblasti 

auditu, 

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch 



14.
Agenda technickej pomoci 

orgánu auditu z fondov EÚ

Realizácia projektov technickej pomoci z titulu 

prijímateľa technickej pomoci v súvislosti s plnením 

funkcie orgánu auditu pre programy v rámci fondov 

EÚ, ktorým je MF SR v zmysle príslušnej legislatívy 

SR

§ 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

pre Programové Obdobie 2014 - 2020: 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a 

rybárskom fonde

fonde regionálneho rozvoja

námornom a rybárskom fonde

štrukturálnych a investičných fondov 

pre Programové Obdobie  2007 - 2013: 

ustanovenia o  Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde a Kohéznom fonde;

hospodárstvo 

Európskeho spoločenstva

pre Programové Obdobie:

2007 - 2013: najskôr 31.08.2020

pre Programové Obdobie:                       

2014 - 2020: 

najskôr 31.12.2028

Príslušné riadiace orgány, certifikačný 

orgán, resp. ostatné kontrolné orgány 

vykonávajúce kontrolu projektov technickej 

pomoci

15.
Agenda kurzu pre 

audítorov a kontrolórov

Evidencia záväzných prihlášok na kurz pre finančnú 

kontrolu a audit  realizovaný MF SR, vystavovanie a 

vedenie zoznamu certifikátov 

o úspešnom absolvovaní odborného kurzu v 

súvislosti so zabezpečovaním odborného 

vzdelávania zamestnancov vykonávajúcich finančnú 

kontrolu, vnútorný audit a vládny audit podľa zákona 

č. 357/2015 Z. z., resp. zákona č. 502/2001 Z. z.

§ 13 ods. 1 písm. a)* / čl. 6 ods. 1 písm. a)**

súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
do 31.12.2030 Osobné údaje sa nesprístupňujú

16. Agenda sťažností

Vybavovanie sťažností podľa zákona č.9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

§ 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

- Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 5 a 10 rokov 

Orgány verejnej správy a iné osoby, v rámci 

poskytovanej súčinnosti

sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť 

týka

17.

IS Žiadosti v oblasti 

slobodného prístupu k 

informáciám

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

§ 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o slobode informácií“) v znení 

neskorších predpisov 

5 rokov 

Žiadatelia podľa zákona o slobode 

informácií

18.

IS Rozhodnutia o 

odvolaniach v oblasti 

prístupu k informáciám

Vybavovanie opravných prostriedkov (odvolaní) 

uplatnených 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

§ 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o slobode informácií“) v znení 

neskorších predpisov 

5 rokov 

Žiadatelia podľa zákona o slobode 

informácií

19.

IS Rozhodnutia o 

rozkladoch v oblasti 

slobodného prístupu k 

informáciám

Vybavovanie opravných prostriedkov (rozkladov) 

uplatnených 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

§ 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

- 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 

5 rokov 

Žiadatelia podľa zákona o slobode 

informácií

20.

Agenda oznámení 

protispoločenskej činnosti 

od zamestnancov

Prešetrovanie podnetov 

súvisiacich s oznamovaním

protispoločenskej činnosti 

§ 13 ods. 1 písm. c)* /  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov

3 roky 

Orgány verejnej moci a iné inštitúcie, 

ktorých sa daný podnet týka, resp. ktorým 

sa postupuje

21. Agenda petícií
Vybavovanie petícií podľa Zákona č. 85/1990 Z. z. o 

petičnom práve v znení neskorších predpisov

§ 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
5 a 10 rokov

Orgány verejnej správy a iné osoby, v rámci 

poskytovanej súčinnosti

Podávatelia petície a iné osoby, ktorých sa 

sťažnosť týka

22.

Agenda o rozhodovaní v 

konaniach podľa zákona o 

štátnej službe colníkov

Vydávanie rozhodnutí v konaniach vo veciach 

služobného pomeru podľa § 278 a nasl. zákona č. 

35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

§ 13 ods. 1 písm. c)* /  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

 5 rokov  

Príslušníci finančnej správy

- orgány finančnej správy

- súdy

- komisia

ministra financií zriadená pre konanie 

týkajúce sa štátnej služby príslušníkov 

finančnej správy

23.

Agenda ústrednej 

evidencie priestupkov na 

MF SR

Vedenie ústrednej evidencie priestupkov podľa §89a 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov  

§ 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

§89a ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov  

podľa §89a ods. 7 zákona č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov  

 §89a ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov

24.

Agenda  centrálnej  

evidencie  zmlúv o 

mladomanželských 

úveroch, pri ktorých sa 

uplatňuje  nárok na štátny 

príspevok pre 

mladomanželov

Vedenie centrálnej evidencie zmlúv o 

mladomanželských úveroch, pri ktorých sa uplatňuje  

nárok na štátny príspevok pre mladomanželov

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 88d zákona č. 483/2001 Z. z. o 

bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov

10 rokov po ukončení platnosti zmluvy o 

mladomanželskom úvere
Osobné údaje sa nesprístupňujú***

25.

Agenda centrálnej 

evidencie zmlúv o 

hypotekárnych úveroch, 

pri ktorých sa uplatňuje 

nárok na štátny príspevok

Vedenie centrálnej evidencie zmlúv o 

hypotekárnych úveroch, pri ktorých sa uplatňuje 

nárok na štátny príspevok

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 87 zákona č. 483/2001 Z. z. o 

bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom do 

31.12.2017 

10 rokov po ukončení platnosti zmluvy o 

hypotekárnom úvere
Osobné údaje sa nesprístupňujú***

26.

Agenda centrálnej 

evidencie zmlúv o 

stavebnom sporení,  pri 

ktorých sa uplatňuje nárok 

na štátnu prémiu

Vedenie centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom 

sporení na účely sledovania oprávnenosti nárokov 

stavebných sporiteľov na štátnu prémiu

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 6 zákona SNR č. 310/1992 Zb. o 

stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
 10 rokov po ukončení platnosti zmluvy o 

mladomanželskom úvere
Osobné údaje sa nesprístupňujú***

27.

Agenda vyplácania 

zostatkov zrušených 

vkladov na doručiteľa

Vedenie evidencie zostatkov zrušených vkladov na 

doručiteľa

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 879i ods. 5 a § 879o ods. 2 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

10 rokov po ukončení nároku na 

vyplatenie peňažných prostriedkov v 

rozsahu zostatku zrušeného vkladu na 

doručiteľa

Osobné údaje sa nesprístupňujú***

28. Agenda právna Vybavovanie súdnych sporov

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

- Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,

- Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,

- Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,

- Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

verejnej moci a o zmene niektorých zákonov,

- Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších 

predpisov,

5,10 alebo 15 rokov v zmysle 

Registratúrneho poriadku a 

registratúrneho plánu Ministerstva financií 

Slovenskej republiky 

Účastníci konania 



29.

Agenda rozhodnutí o 

riadnych a mimoriadnych 

opravných prostriedkoch 

(sociálne zabezpečenie 

colníkov)

Plnenie úloh v oblasti vydávania rozhodnutí v 

správnom konaní

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

určuje sa v súlade s príslušnými 

ustanoveniami  zákona č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov, IRA MF SR č. 

11/2016 

Orgány verejnej správy

účastníci konania

iné soby v rámci poskytovanej súčinnosti,

30.
Agenda správnych žalôb v 

správnom konaní

Plnenie úloh v oblasti správnych žalôb podaných 

proti rozhodnutiam ministerstva vydanými 

samostatným oddelením správneho konania

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. 

z.

určuje sa v súlade s príslušnými 

ustanoveniami  zákona č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov, IRA MF SR č. 

11/2016 

Orgány verejnej správy

účastníci konania

iné soby v rámci poskytovanej súčinnosti,

31.

Agenda vydávania 

rozhodnutí za porušenie 

finančnej disciplíny

Plnenie úloh v oblasti vydávania rozhodnutí v 

správnom konaní za porušenie finančnej disciplíny

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

určuje sa v súlade s príslušnými 

ustanoveniami  zákona č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov, IRA MF SR č. 

11/2016 

Orgány verejnej správy

účastníci konania

iné soby v rámci poskytovanej súčinnosti,

32.
IS Rozhodnutia o zavedení 

nútenej správy
Vydávanie rozhodnutí o zavedení nútenej správy 

§ 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

5 rokov (po ukončení nútenej správy) 

Obec, 

Daňový úrad, Centrálny register zmlúv

Sekcia auditu a kontroly MF,

Úrad vládneho auditu 

33.

Agenda usporiadania 

vlastníctva štátu k 

nehnuteľnostiam podľa 

medzištátnych 

majetkovoprávnych zmlúv 

Usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam podľa 

medzištátnych majetkovoprávnych zmlúv

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

medzištátne majetkovoprávne zmluvy uzavreté v rokoch 1973-1982 s vládami 

Kanady, Rakúska, USA a Veľkej Británie, zákon č. 278/1993 Z.z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov

10 rokov 

archívy Ministerstva vnútra SR,  okresné 

úrady, Slovenský pozemkový fond,  Lesy 

SR, mestské úrady , obecné úrady, súdy,  

notári, advokáti  

34.
Agenda vymáhania 

pohľadávok štátu
Vymáhanie pohľadávok štátu

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

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

zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov,  zákon č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon č. 

374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov

10 rokov

Ministerstvo vnútra SR - oddelenie správy 

registrov SVS, archívy Ministerstva vnútra 

SR, súdy, notári, advokáti,  okresné úrady, 

mestské úrady, obecné úrady, Slovenský 

pozemkový fond, družstvá, prípadne iné 

právnické osoby

35. Agenda majetku štátu
Identifikácia fyzickej osoby na účely nakladania s 

majetkom štátu a pre potreby katastrálneho konania

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

§ 14b zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov

 § 7 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov

5 rokov

Správcovia majetku štátu

Katastrálny úrad SR

36. Agenda reštitučná

Identifikácia oprávnenej osoby podľa zákona č. 

87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

Posúdenie uplatneného nároku oprávnenej osoby 

na poskytnutie finančnej náhrady podľa zákona č. 

87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení 

neskorších predpisov

Poskytnutie osobných údajov Fondu národného 

majetku Slovenskej republiky na ďalšie opatrenie 

súvisiace s vydaním cenných papierov – zmeniek

Evidencia oprávnených osôb, ktorým bola 

poskytnutá finančná náhrada podľa uvedeného 

zákona

§ 13 ods. 1 písm. c)*/ čl. 6 ods. 1 písm. c)**

§ 5 ods. 3 zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných 

krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti 

mimosúdnych rehabilitácií

15 rokov

Fond národného majetku Slovenskej 

republiky

37.
IS Centrálna evidencia 

majetku (CEM)

Nakladanie s majetkom štátu (zverejňovanie 

nehnuteľného majetku štátu a užívacích vzťahov k 

nemu a zverejňovanie majetku iných vlastníkov a 

údajov o nich

§ 13 ods. 1 písm. c)*/čl. 6 ods. 1 písm. c)**

- Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov § 

14b) 5 rokov
Správca majetku štátu, Zriaďovateľ                             

38.
IS Centrálny register 

pohľadávok štátu (CRPŠ)

Nakladanie s pohľadávkami štátu v zmysle Zákona 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

(vedenie verejne prístupnej evidencie osôb, voči 

ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu, 

ktoré vznikli po 1. januári 2014.)

§ 13 ods. 1 písm. c)*/ čl. 6 ods. 1 písm. c)**

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“) 

10 rokov

(údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov 

od uhradenia pohľadávky zo strany 

dlžníka z dôvodu informovanosti a 

analyzovania údajov z registra pre účely 

MF SR a iných subjektov štátnej a 

verejnej správy)

Verejná časť  CRPŠ – neohraničený okruh 

fyzických a právnických osôb

Neverejná časť CRPŠ (databáza) – 

zamestnanci správcu pohľadávky štátu 

(Každý správca pohľadávky vidí len údaje 

ktoré do systému zadal)  

39.

Prevádzkovanie 

Centrálneho registra 

pohľadávok štátu

Účelom spracovania osobných údajov je správa 

internetového Centrálneho registra pohľadávok 

štátu (ďalej len ,,CRPŠ“)

§ 13 ods. 1 písm. c)*/ čl. 6 ods. 1 písm. c)**                                                                                                                                                                                     

§ 5 a § 21 Zákona č. 374/2015 o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

používatelia - 3 roky od posledného 

prihlásenia a zároveň nemôžu mať žiadnu 

pohľadávku štátu v systéme, dlžníci - 10 

rokov od dátumu uhradenia pohľadávky,

Sprostredkovateľ: DataCentrum

40.
Prevádzkovanie Registra 

ponúkaného majetku štátu

Účelom spracovania osobných údajov je správa 

internetového Registra ponúkaného majetku štátu 

(ďalej len „RPMŠ“)

§ 13 ods. 1 písm. c)*/ čl. 6 ods. 1 písm. c)**                                                                                 

zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov 

doba uchovávania osobných údajov: 

používatelia - 3 roky od posledného 

prihlásenia a zároveň nemôžu mať žiadnu 

ponuku v systéme, záujemcovia - 5 rokov 

od dátumu lehoty na predkladanie 

(doručovanie) ponúk, návštevníci 

webového sídla, do odvolania súhlasu, ak 

neodvolajú súhlas so spracúvaním OÚ - 2 

roky v prípade ak nebudú mať nastavený 

filter na odoberanie informácií z portálu,

Sprostredkovateľ: DataCentrum

41.
Centrálny konsolidačný 

systém (CKS)

Zostavenie Konsolidovaných účtovných závierok 

subjektov verejnej správy a ostatnej finančnej 

štatistiky verejných financií

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

§22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
10 rokov Orgány štátnej správy a verejnej moci

42. Služba E-kolok

Identifikácie platiteľa úhrady správnych a súdnych 

poplatkov realizovanej prevádzkovateľom 

prostredníctvom centrálneho systému evidencie a 

zúčtovania súdnych a správnych poplatkov v zmysle 

novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za 

výpis z registra trestov v znení neskorších 

predpisov, pričom zber osobných údajov prebieha v 

konkrétne vymedzených situáciách za účelom 

zamedzenia podvodnému konaniu (napr. 

neoprávnenému požadovaniu vyplatenia finančnej 

sumy) a tým pádom aj k zamedzeniu finančných 

operácií, ktoré by poškodzovali finančné záujmy 

štátu.

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

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

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

trestov v znení neskorších predpisov

doba uchovávania je vymedzená 

všeobecným predpisom, ktorým je zákon 

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v spojení s registratúrnym 

poriadkom ministerstva. V súlade s týmto 

predpisom je doba uchovávania osobných 

údajov v rámci služby E-kolok 10 rokov od 

ich poskytnutia.

→ orgány štátnej správy a verejnej moci,

→ podriadené organizácie ministerstva,

→ súdy, prokuratúra, iné orgány činné v 

trestnom konaní,

→ exekútori, notári a ostatné subjekty s 

preneseným výkonom štátnej správy,

→ sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa 

sťažnosť týka,

→ účastníci konania.



43.

Agenda zabezpečovania 

prístupov pre používateľov 

jednotlivých IS a modulov 

IS

Účelom spracovania osobných údajov je 

zabezpečenie, vedenie a podpora prístupov do IS a 

modulov IS pre žiadateľa o prístup pre nasledovné 

IS (EIS, ISUF, CKS, RIS, RIS.SAM, CEM, CRPŠ, 

RUZ, SEMP), (spracovateľské operácie vykonávané 

s osobnými údajmi v rámci zabezpečovania 

prístupov sú: kontrola údajov, zhromažďovanie, 

zálohovanie, monitorovanie, spracovanie pre 

potrebu vytvorenia užívateľského prístupu, vedenie 

užívateľského prístupu, vykonávanie podpory)

§ 13 ods. 1 písm. c)*/ čl. 6 ods. 1 písm. c)**                                                                                   

(v zmysle usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov SR z dňa 

01.02.2019)

doba uchovávania osobných údajov, ktoré 

sú súčasťou žiadostí o prístup, po splnení 

účelu spracúvania je 5 rokov

Sprostredkovateľ: DataCentrum

44.
Vybavovanie prístupov do 

IS MKPP a RIS.RKR

Účelom spracovania osobných údajov je vydanie 

tokenu/PIN kódu do informačných systémov MKPP 

a RIS-RKR, ktoré je podmienené notárskym 

overením

§ 13 ods. 1 písm. c)*/ čl. 6 ods. 1 písm. c)**                                                           

doba uchovávania osobných údajov, ktoré 

sú súčasťou žiadostí o prístup, po splnení 

účelu spracúvania je 5 rokov

Sprostredkovateľ: DataCentrum

45. Register a číselníky pre IS
Účelom spracovania osobných údajov je 

spracovanie registrov a číselníkov pre úlohy ÚIS
§ 13 ods. 1 písm. c)*/ čl. 6 ods. 1 písm. c)**

doba uchovávania osobných údajov po 

splnení účelu spracúvania je 10 rokov, 
Sprostredkovateľ: DataCentrum

46.

Účtovný IS právnických a 

fyzických osôb účtujúcich 

v sústave podvojného 

účtovníctva

Účelom spracúvania osobných údajov je 

spracovanie údajov z účtovných závierok 

podnikateľov a mikro účtovných jednotiek  

účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva,

§ 13 ods. 1 písm. c)*/ čl. 6 ods. 1 písm. c)**
doba uchovávania osobných údajov po 

splnení účelu spracúvania je 10 rokov, 
Sprostredkovateľ: DataCentrum

47.

Účtovný IS účtovných 

výkazov podnikateľskej 

sféry fyzických osôb 

účtujúcich v sústave 

jednoduchého účtovníctva

Účelom spracovania osobných údajov je 

spracovanie údajov v ÚIS z účtovných výkazov 

podnikateľskej sféry fyzických osôb účtujúcich v 

sústave jednoduchého účtovníctva za roky 2017 a 

2018

§ 13 ods. 1 písm. c)*/ čl. 6 ods. 1 písm. c)** doba uchovávania osobných údajov po 

splnení účelu spracúvania je 10 rokov, 
Sprostredkovateľ: DataCentrum

48.
Agenda ochrany osobných 

údajov

Vybavovanie žiadostí uplatnenia práv dotknutých 

osôb 

§ 13 ods. 1 písm. c)* /  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Nariadenie 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 (Nariadenie GDPR)

doba uchovávania osobných údajov po 

splnení účelu spracúvania je 10 rokov, 
Osoby uplatňujúce si svoje práva,

49. Agenda Podateľne

Vybavovanie prijímania, podávania, doručovania a 

vedenia evidencie dokumentov, listových zásielok a 

balíkov

§ 13 ods. 1 písm. c)* /   čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov, registratúrny poriadok 

podľa lehôt uvedených v Registratúrnom 

poriadku a registratúrnom pláne 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

Zamestnanci ministerstva, zamestnanci 

príslušného orgánu verejnej moci, ktorému 

je nepríslušné podanie postúpené 

50. IS správa registratúry Správa registratúry

§ 13 ods. 1 písm. c)*/  čl. 6 ods. 1 písm. c)**

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Podľa lehôt uvedených v Registratúrnom 

poriadku a registratúrnom pláne 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

Iný oprávnený orgán (napr. Slovenský 

národný archív), sprostredkovateľ, ktorý 

likviduje písomnosti

51.
Agenda evidencie 

dodávateľov a odberateľov

Vedenie evidencie dodávateľov a odberateľov 

ministerstva 

 § 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**                                                                                          

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Lehota na výmaz osobných údajov nie je 

stanovená
Osobné údaje sa nesprístupňujú***

52.
Agenda zverejňovania 

zmlúv
Zverejnovanie zmlúv 

 § 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**                                                                                    

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. 546/2010 Z. z.)

Doba spracúvania osobných údajov: doba 

zverejnenia                           Retenčná 

(archivačná) doba osobných údajov: 

zmluvy sú zverejnované v zmysle platnej 

legislatívy

Osobné údaje sa nesprístupňujú (zmluvy sú 

však zverejnované na webovom portály 

www.crz.gov.sk, kde sú dostupné širokej 

verejnosti)

53.
Register vysledovateľnosti 

tabakových výrobkov

Registrácia a vedenie hospodárskeho subjektu v 

Registri vysledovateľnosti tabakových výrobkov.

 § 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**                                                                        

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2018/574 z 15. decembra 2017 o 

technických normách pre vytvorenie a prevádzku Registra vysledovateľnosti pre 

tabakové výrobky, Zákon č. 89/2016Z. z. o výrobe, označovaní a predaji 

tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej 

správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje dotknutých osôb sú 

spracúvané počas celej doby činnosti 

Registra vysledovateľnosti tabakových 

výrobkov.

Osobné údaje sú sprístupňované 

nasledujúcim sprostredkovateľom:

DataCentrum

Osobné údaje sú sprístupňované alebo 

poskytované:

súdy a orgány činné v trestnom konaní,

príslušné orgány členských štátov EÚ,

externý auditor,

oprávnené osoby prevádzkovateľa a 

sprostredkovateľa

54. Superdatabáza

Účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a 

hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy vrátane 

hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných 

výdavkov

 § 13 ods. 1 písm. c)* / čl. 6 ods. 1 písm. c)**                                                                   

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy -  §14 ods. 5

Osobné údaje dotknutých osôb sú 

spracúvané počas trvania  účelu 

spracúvania

Osobné údaje sa nesprístupňujú

55.
Agenda zabezpečovania 

režimu OTP na pracovisku

Zabezpečovanie režimu OTP pred vstupom na 

pracovisko (kontrola dokladov OTP)    

§ 13 ods. 1 písm. c)* /čl. 6 ods. 1 písm. c)*                                                                                                

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - §250b 

ods. 6a ods. 7,                                                                                                                                                                                         

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 48 ods. 

4 písm. ab), § 59b                                          

O nahliadnutí do dokumentácie sa 

nevyhotovujú žiadne záznamy 
Osobné údaje sa nesprístupňujú

*/ Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

**/ Nariadenie GDPR

***/ osobné údaje sa môžu sprístupniť / poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní


