
Obchodné meno/meno a 

priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Štát

Úrad vlády Slovenskej republiky

151513 Námestie slobody 1 813 70

Slovenská 

republika 02 / 209 25 111

zodpovedna.osoba@vlada.gov.sk  

JUDr. Milan Ragas Námestie slobody 1 813 70 Slovenská

republika

02 / 209 25 111 zodpovedna.osoba@vlada.gov.sk  
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Bezpečnostné opatrenia (technické a 

organizačné)

1 Antikorup čná 

linka

Efektívne vybavovanie podnetov z 

AK linky Elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky ÚV SR na ústrednom 

portáli verejných služieb v súvislosti 

s vykonávanými

pracovnými činnosťami

fyzické osoby - odosielatelia 

podaní, iné fyzické osoby, 

ktorých osobné údaje sú 

nevyhnutné na vybavovanie 

podaní

bežné osobné 

údaje

10r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza

rizík, DPIA

2 CED/EDE S Zabezpečenie vkladania údajov do 

databázy Centrálna databáza 

vylúčených subjektov a využitia 

uvedených údajov Elektronická 

komunikácia

fyzické osoby - prijímatelia a 

fyzické osoby -  štatutárne 

orgány prijímateľov podpory a 

pomoci z fondov EÚ, ktoré sa

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje

V zmysle platnej registratúry prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie

3 CENTRÁL 

NY REGISTE 

R DOKUME 

NTÁCIE 

VEREJNÉ 

HO 

OBSTARÁ

VANIA

Vypracovávanie vybraných druhov 

dokumentácie, plnenie  

oznamovacej povinnosti voči Úradu 

pre verejné obstarávanie. Výkon 

verejnej moci prostredníctvom 

elektronickej schránky ÚV SR na 

ÚPVS.

Kontaktné osoby, členovia 

komisie a poroty

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje (údaje 

o zdraví)

10r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

4 DATABÁZ A 

LEKTORO V 

PRE 

POTREBY

VZDELÁV 

ANIA 

ZAMESTN 

ANCOV 

ÚRADU 

VLÁDY SR

Zabezpečovanie procesu 

uzatvárania dohôd mimopracovného 

pomeru s lektormi pre potreby 

vzdelávania zamestnancov Úradu 

vlády SR a s tým súvisiaca 

elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky ÚV SR na ústrednom 

portáli verejných služieb

Osoby, ktoré vykonávajú 

lektorskú činnosť

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje (údaje 

o zdraví)

10r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

5 DATABÁZ A 

UCHÁDZA 

ČOV O

STÁŽ NA

Vedenie databázy uchádzačov o 

stáž na Úrade vlády SR

Uchádzači o stáž Bežné 

osobné údaje

výberové konania a žiadosti o 

zamestnanie

= 5 rokov

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb,

Smernica pre riešenie bezpečnostných

6 DATABÁZ A 

ZAMESTN 

ANCOV 

ÚRADU 

VLÁDY SR 

PODĽA 

KATEGÓR

IÍ PRÁC

Vedenie evidencie zamestnancov 

podľa kategórií prác a 

zabezpečovanie zamestnancom 

lekárskych preventívnych prehliadok 

vo vzťahu k práci pre posudzovanie 

ich zdravotnej spôsobilosti na prácu

Zamestnanci Úradu vlády SR Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje (údaje 

o zdraví)

zamestnanci pri výkone práce 

vo verejnom záujme - Do 70 

roku života zamestnanca

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

7 DOCHÁDZ 

KOVÝ 

SYSTÉM

Evidencia pracovného času a 

dovolenky zamestnancov Úradu 

vlády SR

Zamestnanci Úradu vlády 

Slovenskej republiky

Bežné 

osobné údaje

5r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza

rizík, DPIA

8 DOHODY O 

PRÁCACH

VYKONÁV 

ANÝCH 

MIMO 

PRACOVN 

ÉHO 

POMERU

Vypracovávanie dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného 

pomeru

Zamestnanci, s ktorými sa 

dohody uzatvárajú

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje (údaje 

o zdraví)

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru a 

vedľajšie pracovné pomery 10 

rokov

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

9 DOHODY vypracovávanie a evidencia Zamestnanci, ktorým Bežné 10r. prenos do tretej krajiny Popis bezpečnostných opatrení, Politika

O dohôd o pridelení a boli pridelené služobné osobné sa neuskutočňuje informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ,

PRIDELE používaní služobných motorové vozidlá na údaje Smernica pravidlá pre používanie

NÍ A motorových vozidiel na služobné účely informačných systémov a služieb,

POUŽÍVA služobné účely Smernica pre riešenie bezpečnostných

NÍ elektronická komunikácia incidentov, Smernica pre prideľovanie

služobnéh prostredníctvom prístupových práv,Smernica pre

o elektronickej schránky ÚV klasifikáciu informačných aktív, Analýza

motorovéh SR na ústrednom portáli rizík, DPIA

o vozidla verejných služieb v

na súvislosti s vykonávanými

služobné pracovnými činnosťami

účely

10 DOKUME 

NTÁCIA 

KRÍZOVÉ HO 

RIADENIA V 

PÔSOBN 

OSTI ÚRADU 

VLÁDY SR

spracovanie Plánu ochrany 

zamestnancov Úradu vlády SR a 

osôb prevzatých do starostlivosti, 

Plánu vyrozumenia Úradu vlády SR 

o vypovedaní vojny, o vyhlásení 

vojnového stavu, výnimočného 

stavu, núdzového stavu alebo 

mimoriadnej situácie na území 

Slovenskej republiky, Plánu 

evakuácie zamestnancov Úradu 

vlády SR a osôb prevzatých do 

starostlivosti, Plánu ukrytia 

zamestnancov Úradu vlády SR a 

osôb prevzatých do starostlivosti, 

spracovanie vymenúvacích a 

odvolacích dekrétov členov 

Krízového štábu Úradu vlády SR. 

Poskytovanie osobných údajov 

sekcii krízového riadenia 

Ministerstva vnútra SR a okresným 

úradom z dôvodu zabezpečenia 

vyrozumenia. Výkon verejnej moci 

prostredníctvom elektronickej 

schránky ÚV SR na ÚPVS.

zamestnanci zaradení do 

plánu vyrozumenia a určení 

do jednotiek civilnej ochrany

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje (údaje 

o zdraví)

15r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

11 Evidencia 

hotelovýc h 

hostí

Evidencia hotelových hostí 

Elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky ÚV SR na ústrednom 

portáli verejných služieb v súvislosti 

s vykonávanými pracovnými 

činnosťami

Hoteloví hostia Bežné 

osobné údaje

10r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza

rizík, DPIA

12 EVIDENCI A 

NÁVŠTEV

Evidencia knihy návštev v objektoch 

ÚV SR Elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky ÚV SR na ústrednom 

portáli verejných služieb v súvislosti 

s vykonávanými

pracovnými činnosťami.

Osoby – návštevy pri 

jednorazových vstupoch do 

objektu ÚV SR

Bežné 

osobné údaje

5r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza

rizík, DPIA

zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov a príslušné vykonávacie predpisy, zákon č. 387/2002

Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti,  vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov, Smernica vlády SR, ktorou 

sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení 

vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo 

mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, ktorá bola 

schválená uznesením vlády SR č. 996/2005,  zákon č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Govermente).

Poverení zamestnanci

Zákon č. 253/1998 Z. z. § 24 o hlásení pobytu občanov SR a registri 

obyvateľov SR, § 754 Občianskeho zákonníka,

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)

Poverení zamestnanci

Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov Nariadenie EÚ č. 

2016/679 (GDPR)

Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e- 

Governmente)

Poverení zamestnanci

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o

zmenení a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governemente)

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v platnom znení

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

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom 

znení

Poverení zamestnanci

§223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Poverení zamestnanci

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a Poverení zamestnanci

vnútornom audite

zákon č. 305/2015 Z.z. o elektronickej podobe

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné údaje* Obec e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Bratislava

zodpovedná osoba Bratislava

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať

Právny základ spracovateľskej činnosti
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§ 38 Zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

§ 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok 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)

Poverení zamestnanci

Nariadenie Komisie č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených 

subjektov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ,

Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia 

Rady

Poverení zamestnanci

§ 49  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

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-

Govermente).

Poverení zamestnanci

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

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení

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)

Poverení zamestnanci

Súhlas dotknutej osoby Poverení zamestnanci

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

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poverení zamestnanci



13 Evidovani e a 

aktualizác ia 

nezrovnal ostí

Zabezpečenie aktualizácie údajov o 

nezrovnalostiach Elektronická 

komunikácia prostredníctvom 

elektronickej schránky ÚV SR na 

ústrednom portáli verejných služieb 

v súvislosti s vykonávanými 

pracovnými činnosťami

fyzické osoby prijímatelia a 

štatutárne orgány prijímateľov 

pomoci a podpory z fondov 

EÚ

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje

10r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

12 GRANTOV Ý 

SYSTÉM ÚV 

SR

vypracovanie a evidencia dotačných 

zmlúv elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky ÚV SR na ústrednom 

portáli verejných služieb v súvislosti 

s vykonávanými

pracovnými činnosťami

fyzické osoby, s ktorými sa 

zmluvy uzatvárajú 

zamestnanci a klienti 

prijímateľov dotácií v zmysle 

zákona č.

524/2010 Z.z. o

poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti ÚV SR

Bežné 

osobné údaje

10r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza

rizík, DPIA

13 IDENTIFIK 

AČNÉ 

KARTY

Vyhotovovanie identifikačných kariet 

zamestnancov Úradu vlády SR a 

iných osôb, pre ktoré je potrebné 

identifikačné karty vydať

Zamestnanci Úradu vlády SR 

a iné osoby, ktoré žiadali o 

vydanie identifikačnej karty

Bežné 

osobné údaje

10r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza

rizík, DPIA

14 INFORMA 

ČNÝ ZBER 

ÚDAJOV

Vypracovávanie všetkých druhov a 

typov oznámení vo verejnom 

obstarávaní, plnenie  oznamovacej 

povinnosti voči Úradu pre verejné 

obstarávanie a voči Publikačnému 

úradu EU, Európskej komisii. Výkon 

verejnej moci prostredníctvom 

elektronickej schránky ÚV

SR na ÚPVS.

Žiadatelia a uchádzači v 

zmysle zákona č.25/2006 Z. z. 

o

verejnom obstarávaní

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje (údaje 

o zdraví)

10r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

15 OPATREN IA 

NÁRODNÉ 

HO 

SYSTÉMU

REAKCIE NA 

KRÍZOVÉ 

SITUÁCIE A 

MANUÁLU 

NATO

NA RIEŠENIE

spracovanie zoznamov osôb 

vyčlenených ako styčný a 

posilňujúci personál plnenia opatrení 

národného systému reakcie na 

krízové situácie v oblasti verejnej 

informovanosti

určení zamestnanci Úradu 

vlády SR, zamestnanci iných 

rezortov (ak budú vyčlenení)

Bežné 

osobné údaje

15r. prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

KRÍZOVÝ CH 

SITUÁCIÍ 

(NCRS)

16 PERSONÁ Vedenie osobných spisov Uchádzači o Bežné zamestnanci pri výkone prenos do tretej krajiny Popis bezpečnostných opatrení, Politika

LNA A štátnych zamestnancov, zamestnanie, osobné práce vo verejnom sa neuskutočňuje informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ,

MZDOVÁ zamestnancov vo výkone zamestnanci Úradu údaje, záujme - Do 70 roku Smernica pravidlá pre používanie

AGENDA práce vo verejnom záujme a vlády Slovenskej osobitné života zamestnanca informačných systémov a služieb,

štátnych zamestnancov vo republiky (ďalej len údaje dohody o prácach Smernica pre riešenie bezpečnostných

verejnej funkcii, plnenie “úrad“), manželia alebo (údaje o vykonávaných mimo incidentov, Smernica pre prideľovanie

povinnosti zamestnávateľa manželky zdraví) pracovného pomeru a prístupových práv,Smernica pre

súvisiacich s pracovným zamestnancov úradu, vedľajšie pracovné klasifikáciu informačných aktív, Analýza

pomerom a vyživované deti pomery = 10 rokov rizík, DPIA

štátnozamestnaneckým zamestnancov úradu,

pomerom, vrátane rodičia vyživovaných

predzmluvných vzťahov a detí zamestnancov

dohôd o prácach úradu, blízke osoby

vykonávaných mimo zamestnancov úradu,

pracovného pomeru bývalí zamestnanci

úradu, rodičia

zamestnancov úradu

17 Petície Vybavovanie petícií podľa fyzické osoby – osoby Bežné 10r. prenos do tretej krajiny Popis bezpečnostných opatrení, Politika

zákona č. 85/1990 Zb. o podávajúce petíciu, osobné sa neuskutočňuje informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ,

petičnom práve v znení osoby tvoriace petičný údaje Smernica pravidlá pre používanie

neskorších predpisov výbor, osoby poverené informačných systémov a služieb,

Výkon verejnej moci na zastupovanie v Smernica pre riešenie bezpečnostných

prostredníctvom styku s orgánom incidentov, Smernica pre prideľovanie

elektronickej schránky  ÚV verejnej správy, prístupových práv,Smernica pre

SR na ÚPVS podporovatelia petície, klasifikáciu informačných aktív, Analýza

iné fyzické osoby, rizík, DPIA

ktorých osobné údaje

sú

nevyhnutné na

vybavovanie petícií

18 Podania Ochrana finančných záujmov fyzické osoby Bežné 10r. prenos do tretej krajiny Popis bezpečnostných opatrení, Politika

na OCKÚ EÚ odosielatelia podaní, osobné sa neuskutočňuje informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ,

OLAF Elektronická komunikácia iné fyzické osoby, údaje Smernica pravidlá pre používanie

prostredníctvom ktorých osobné údaje informačných systémov a služieb,

elektronickej schránky ÚV sú nevyhnutné na Smernica pre riešenie bezpečnostných

SR na ústrednom portáli vybavovanie podaní incidentov, Smernica pre prideľovanie

verejných služieb v prístupových práv,Smernica pre

súvislosti s vykonávanými klasifikáciu informačných aktív, Analýza

pracovnými činnosťami rizík, DPIA

19 Podnety Preverovanie podnetov oznamovatelia - Bežné 10r. prenos do tretej krajiny Popis bezpečnostných opatrení, Politika

súvisiace súvisiacich s oznamovaním fyzické osoby, ktoré v osobné sa neuskutočňuje informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ,

s protispoločenskej činnosti dobrej viere urobia údaje Smernica pravidlá pre používanie

oznamova Elektronická komunikácia oznámenie úradu informačných systémov a služieb,

ním prostredníctvom vlády, za Smernica pre riešenie bezpečnostných

protispolo elektronickej schránky ÚV oznamovateľa sa incidentov, Smernica pre prideľovanie

čenskej SR na ústrednom portáli považuje aj jemu prístupových práv,Smernica pre

činnosti verejných služieb v blízka osoba, ak je v klasifikáciu informačných aktív, Analýza

súvislosti s vykonávanými pracovnoprávnom rizík, DPIA

pracovnými činnosťami vzťahu k tomu istému

zamestnávateľovi

20 Proces Oprávnení Bežné 10r. prenos do tretej krajiny Popis bezpečnostných opatrení, Politika

výkonu zamestnanci osobné sa neuskutočňuje informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ,

administra oprávnených údaje Smernica pravidlá pre používanie

tívnej prijímateľov OP TP v informačných systémov a služieb,

Governmente)

Vykonávanie administratívnej 

finančnej kontroly výdavkov 

uvedených v žiadostiach o platbu 

predložených prijímateľmi na 

základe Zmlúv o poskytnutí NFP, 

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite Poverení zamestnanci

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a

niektorých zákonov

zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente)

§ 11 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov Poverení zamestnanci

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení

neskorších predpisov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v

znení neskorších predpisov

§ 38 Zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti Poverení zamestnanci

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente)

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení Poverení zamestnanci

neskorších predpisov

zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene

znení

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom

sporení  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

platnom znení

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom

znení

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom

sporení  o zmene a doplnení niektorých zákonov

platnom znení

platnom znení

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o

zmene a zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení

Zákon č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v

doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom

znení

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom

záujme v platnom znení

§ 74 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v platnom znení, 

Zákonníka práce v platnom znení, súhlas dotknutej osoby

Poverení zamestnanci

§ 49  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

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-

Govermente).

Poverení zamestnanci

uznesenia vlády SR č. 161/2008 a č. 441/2009, Pokyn vedúceho Úradu 

vlády SR č. 1/2010 zo dňa

31. marca 2013, ktorým sa ustanovuje postup plnenia opatrení 

Národného systému reakcie na krízové situácie na Úrade vlády SR v 

platnom znení, súhlas dotknutej osoby

Poverení zamestnanci

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a Poverení zamestnanci

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č. 1260/1999

Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní 

súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto 

oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým 

sa 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 a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým 

sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o 

financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky 

a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, 

(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č.

1290/2005

a (ES) č. 485/2008 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho

Poverení zamestnanci

zákon č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ÚV SR

zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 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)

Poverení zamestnanci



finančnej rámci projektov OP TP, Smernica pre riešenie bezpečnostných

kontroly zamestnanci pracujúci incidentov, Smernica pre prideľovanie

žiadostí na základe dohody o prístupových práv,Smernica pre

o platbu vykonaní práce  a klasifikáciu informačných aktív, Analýza

dohody o pracovnej rizík, DPIA

činnosti v rámci

oprávnených činností

z OP TP.

21 PROFIL Vypracovávanie všetkých Kontaktné osoby, Bežné 10r. prenos do tretej krajiny Popis bezpečnostných opatrení, Politika

VEREJNÉ druhov a typov oznámení vo členovia komisie a osobné sa neuskutočňuje informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ,

HO verejnom obstarávaní, poroty údaje, Smernica pravidlá pre používanie

OBSTARÁ plnenie  oznamovacej osobitné informačných systémov a služieb,

VATEĽA povinnosti voči Úradu pre údaje Smernica pre riešenie bezpečnostných

verejné obstarávanie. Výkon (údaje o incidentov, Smernica pre prideľovanie

verejnej moci zdraví) prístupových práv,Smernica pre

prostredníctvom klasifikáciu informačných aktív, Analýza

elektronickej schránky ÚV rizík, DPIA

SR na ÚPVS.

22 ŽIADOSTI O

INFORMÁ 

CIE

Vybavovanie žiadostí o 

sprístupňovanie informácií, výkon 

verejnej moci elektronicky a s tým 

súvisiaca elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky ÚV SR na ústrednom 

portáli verejných služieb

Fyzické osoby – žiadatelia o 

sprístupnenie informácií, 

dotknuté osoby resp. ich 

blízke osoby podľa § 9 zákona 

č. 211/2000 Z.

z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v platnom znení

Bežné 

osobné údaje

na základe súhlasu 

uchádzača najdlhšie po dobu 

10 rokov.

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

23 DATABÁZ A 

UCHÁDZA 

ČOV O 

ZAMESTN 

ANIE NA 

ÚRADE 

VLÁDY SR

Vedenie databázy uchádzačov o 

zamestnanie na Úrade vlády SR

Uchádzači o zamestnanie Bežné 

osobné údaje

Na účely ponuky voľného 

pracovného miesta alebo 

ponuky voľného 

štátnozamestnaneckého 

miesta v dočasnej štátnej 

službe, ktoré je Úrad 

oprávnený obsadiť bez 

výberového konania po dobu 

pol roka

-  V zmysle platného 

Registratúrneho poriadku 

Úrad archivuje žiadosti o 

zamestnanie po dobu 5 rokov

- Úrad vráti  dotknutej osobe  

(ak je to možné) alebo 

zlikviduje osobné údaje 

poskytnuté v listinnej podobe 

po

naplnení účelu ich

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

24 Evidencia 

informácií za 

účelom 

vzbavova nia

objednávo k 

pre ubytovaci 

e zariadenia

Evidencia informácií za účelom 

vybavovania

objednávok pre ubytovacie 

zariadenia, najmä zber informácií na 

vybavenie služieb ako prenájom 

priestorov;

Elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky ÚV SR na ústrednom 

portáli verejných služieb v súvislosti 

s vykonávanými

pracovnými činnosťami

Fyzické osoby objednávajúce 

si služby hotelových zariadení

Bežné 

osobné údaje

Po dobu nevyhnutnú na 

vybavenie služby, následne 

na archivačné a registratúrne 

účely

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

25 Evidencia 

zmlúv s 

fyzickými a 

právnický mi 

osobami

Evidencia hotelových hostí 

Elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky ÚV SR na ústrednom 

portáli verejných služieb v súvislosti 

s vykonávanými pracovnými 

činnosťami

fyzické osoby s ktorými 

prevádzkovateľ uzatvoril 

zmluvu (poskytnutie služieb, 

prenájom priestorov, 

darovacia, nájomná, a pod.)

Bežné 

osobné údaje

V zmysle zákona č. 395/2002 

Z. z. o

archívoch a registratúrach

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

26 EXTERNÍ 

SPOLUPR 

ACOVNÍCI

, ODBORNÍ 

CI A 

SPLNOM

OCNENIA

Evidencia externých odborných 

pracovníkov a garantov, 

splnomocnení

Externí odborníci vstupujúci 

do prípravy projektov

Bežné 

osobné údaje

V zmysle Zákona č. 395/2002 

o archívoch a registratúrach

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre

klasifikáciu informačných aktív, Analýza

27 EVIDENCI A 

PREZENČ 

NÝCH LISTÍN

Evidencia prezenčných listín za 

účelom dokumentovania danej 

aktivity (napríklad školenie, 

vzdelávanie, spoločenská, kultúrna 

akcia a iné)

Fyzické osoby – účastníci 

danej aktivity (napríklad 

školenie, vzdelávanie, 

spoločenská, kultúrna akcia a 

iné)

Bežné 

osobné údaje

V zmysle Zákona č. 395/2002 

o archívoch a registratúrach

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza

rizík, DPIA

28 EVIDENCI A 

SÚHLASO V 

DOTKNUT 

ÝCH OSÔB

Evidencia súhlasov dotknutých osôb 

podľa Nariadenia Rady EÚ č. 

2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov

Fyzické osoby udeľujúce 

súhlas so spracovaním 

osobných údajov ako 

dotknuté osoby, ale zákonní 

zástupcovia dotknutých osôb 

v prípade detí a mladistvých 

vo veku

do 18 rokov

Bežné 

osobné údaje

Doba poskytovania služby a 

archivácia v zmysle Zákona č.

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

29 HOSPOD 

ÁRSKA 

MOBILIZÁ 

CIA

Evidencia osôb v jednotnom 

informačnom systéme hospodárskej 

mobilizácie. Určenie lekára, sestry a 

laboranta na vykonanie odvodu, 

členovia evakuačnej komisie

Zamestnanci úradu Bežné 

osobné údaje

V zmysle Zákon č.179/2011 

Z.z. o

hospodárskej mobilizácii

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

30 KAMERO VÝ 

SYSTÉM

Monitorovanie verejne prístupných 

priestorov za účelom ochrany 

verejného poriadku, bezpečnosti a 

majetku

Fyzické osoby pohybujúce sa 

v monitorovanom priestore

Obrazový 

záznam

V zmysle Zákona č. 171/93 

Z.z. o Policajnom zbore 

(ochrana ústavných činiteľov)

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza

rizík, DPIA

31 RIEŠENIE

BEZPEČN 

OSTNÝCH

INCIDENT 

OV

Riešenie bezpečnostných incidentov 

a kybernetických bezpečnostných 

incidentov organizácií verejnej 

správy

Osoby ktoré môžu byť 

identifikované v rámci riešenia 

incidentov

bežné osobné 

údaje

Úrad uchováva osobné údaje 

so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle 

Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ č. 

2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (ďalej len „Nariadenie

GDPR“).

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

32 UPLATŇO 

VANIE 

ZODPOVE 

DNOSTI ZA 

ŠKODU 

SPÔSOB 

ENÚ PRI 

VÝKONE

VEREJNE

Uplatňovanie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri výkone 

verejnej moci (predbežné 

prerokovanie nároku na náhradu 

škody a právo na regresnú náhradu).

fyzické osoby – 

prevádzkovatelia a 

sprostredkovatelia, oprávnené 

osoby prevádzkovateľov a 

sprostredkovateľov, dotknuté 

osoby, iné fyzické osoby v 

postavení žiadateľov o

náhradu škody, iné

bežné osobné 

údaje

Úrad uchováva osobné údaje 

so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle 

Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ č. 

2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

33 UPLATŇO Uplatňovanie zodpovednosti fyzické osoby – bežné Úrad uchováva osobné prenos do tretej krajiny Popis bezpečnostných opatrení, Politika

VANIE za škodu spôsobenú prevádzkovatelia a osobné údaje so zásadou sa neuskutočňuje informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ,

ZODPOVE zamestnancami úradu. sprostredkovatelia, údaje minimalizácie Smernica pravidlá pre používanie

DNOSTI oprávnené osoby uchovávania v zmysle informačných systémov a služieb,

ZA prevádzkovateľov a Nariadenia Európskeho Smernica pre riešenie bezpečnostných

ŠKODU sprostredkovateľov, parlamentu a Rady EÚ incidentov, Smernica pre prideľovanie

SPÔSOB dotknuté osoby, iné č. 2016/679 z 27. apríla prístupových práv,Smernica pre

predpisov,

- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších predpisov

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

verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru, Príslušné orgány 

verejnej moci (NKÚ, ÚOOÚ SR,

PZ SR, súdy), osoby, ktoré sú v rámci 

predbežného prerokovania nároku na 

náhradu škody požiadané o poskytnutie 

potrebnej

súčinnosti, osoby, voči ktorým

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení Orgány štátnej správy a

neskorších predpisov, verejnej moci na výkon kontroly

- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dozoru

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 1), písm. c) Zákonné 

požiadavky a  e) Verejný záujem

Poverení zamestnanci

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 1), písm. a) dotknutá 

osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na 

jeden alebo viaceré konkrétne účely;

Iný oprávnený subjekt

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c) spracúvanie je 

nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Zákon č.179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii Zákon č. 387/2002 Z. 

z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu v znení neskorších predpisov

Zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane

obyvateľstva

Ministerstvo hospodárstva SR 

Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo práce 

a sociálnych vecí SR

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon

Zákon č. 171/93 Z.z. o Policajnom zbore (ochrana ústavných činiteľov)

Ministerstvo vnútra SR

Zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Vyhláška č. 165/2018 Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa 

určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných 

kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia 

kybernetických bezpečnostných incidentov

Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov

NBÚ, organizačné útvary ktorých sa 

bezpečnostné testovanie alebo audit týka, 

najmä prevádzkovateľ základnej služby, 

prevádzkovateľ digitálnej služby alebo 

dodávateľ prevádzkovateľa základnej 

alebo digitálnej služby

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

a 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)

Poverení zamestnanci

Súhlas dotknutej osoby Poverení zamestnanci

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov ods. 1 písm. b) spracúvanie je

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá 

osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 

opatrenia pred

uzatvorením zmluvy;

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)

Poverení zamestnanci

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov ods. 1 písm. b) spracúvanie je

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá 

osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 

opatrenia pred

uzatvorením zmluvy,

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. 99/1963 Zb. 

Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení

neskorších predpisov. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov

Poverení zamestnanci, Iný oprávnený 

subjekt

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c) spracúvanie je 

nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. b) spracúvanie je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá 

osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali

opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Poverení zamestnanci, Iný oprávnený 

subjekt

zákonov (zákon o e-Govermente).

§ 49  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Poverení zamestnanci

a o zmene a 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

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)

základe Zmlúv o poskytnutí NFP, 

resp. Rozhodnutí o

schválení žiadosti o poskytnutie 

NFP. Elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky ÚV SR na ústrednom 

portáli verejných služieb v súvislosti 

s vykonávanými pracovnými 

činnosťami.

o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov,



ENÚ fyzické osoby v 2016 o ochrane klasifikáciu informačných aktív, Analýza

ZAMESTN postavení zamestnanca fyzických osôb pri rizík, DPIA

ANCAMI spracúvaní osobných

ÚRADU údajov a o voľnom

pohybe takýchto údajov

(ďalej len „Nariadenie

GDPR“).

34 BEZPEČN Vykonávanie zamestnanci úradu, Osobitná Úrad uchováva osobné prenos do tretej krajiny Popis bezpečnostných opatrení, Politika

OSTNÉ bezpečnostných previerok manžel/manželka kategória údaje so zásadou sa neuskutočňuje informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ,

PREVIER určených osôb I. stupňa na zamestnanca osobných minimalizácie Smernica pravidlá pre používanie

KY A oboznamovanie sa s úradu, druh a družka údajov uchovávania v zmysle informačných systémov a služieb,

UTAJOVA utajovanými skutočnosťami zamestnanca, deti Nariadenia Európskeho Smernica pre riešenie bezpečnostných

NÉ stupňa utajenia vyhradené, zamestnancov, osoby parlamentu a Rady EÚ incidentov, Smernica pre prideľovanie

SKUTOČN vyhodnocovanie čiastkových žijúce so č. 2016/679 z 27. apríla prístupových práv,Smernica pre

OSTI podkladových materiálov na zamestnancom v 2016 o ochrane klasifikáciu informačných aktív, Analýza

vykonanie bezpečnostných spoločnej domácnosti fyzických osôb pri rizík, DPIA

previerok II.,  III. a IV. a ďalšie osoby, spracúvaní osobných

stupňa a vedenie evidencií o ktorých osobné údaje údajov a o voľnom

vzniku a zániku určenia osôb sú nevyhnutné na pohybe takýchto údajov

na oboznamovanie sa s vykonávanie (ďalej len „Nariadenie

utajovanými skutočnosťami bezpečnostných GDPR“).

previerok Podľa požiadaviek

Zákona č. 215/2004 Z.

z. o ochrane

utajovaných skutočností

a o zmene

a doplnení niektorých

zákonov v znení

neskorších predpisov

35 PRIESKU Účastníci prieskumu Bežné Úrad uchováva osobné prenos do tretej krajiny Popis bezpečnostných opatrení, Politika

MY NA na zistenie osobné údaje so zásadou sa neuskutočňuje informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ,

ZISTENIE protikorupčných rizík údaje minimalizácie Smernica pravidlá pre používanie

PROTIKO uchovávania v zmysle informačných systémov a služieb,

RUPČNÝC Nariadenia GDPR. Smernica pre riešenie bezpečnostných

H RIZÍK Na dobu realizácie incidentov, Smernica pre prideľovanie

prieskumu prístupových práv,Smernica pre

klasifikáciu informačných aktív, Analýza

rizík, DPIA

36 PSYCHOD 

IAGNOSTI 

CNÉ TESTY 

PRI 

VÝBEROV 

OM KONANÍ 

DO 

ŠTÁTNOZ 

AMESTNA 

NECKÉHO

Vykonávanie psychodiagnostických 

testov pre účely výberových konaní 

do štátnozamestnaneckého 

pracovného pomeru.

uchádzači vo výberovom 

konaní

osobitné 

osobné údaje

Úrad uchováva osobné údaje 

so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR.

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

PRACOVN 

ÉHO 

POMERU

37 EVIDENCI A 

VÝBEROV 

ÝCH KONANÍ 

DO 

ŠTÁTNOZ 

AMESTNA 

NECKÉHO

PRACOVN 

ÉHO 

POMERU

Vedenie agendy výberových konaní 

do štátnozamestnaneckého 

pracovného pomeru.

uchádzači vo výberovom 

konaní

bežné osobné 

údaje

Úrad uchováva osobné údaje 

so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR.

- Na účely ponuky voľného 

pracovného miesta alebo 

ponuky voľného 

štátnozamestnaneckého 

miesta v dočasnej štátnej 

službe, ktoré je Úrad 

oprávnený obsadiť bez 

výberového konania po dobu 

pol roka

-  V zmysle platného 

Registratúrneho poriadku 

Úrad archivuje žiadosti o 

zamestnanie po dobu 5 rokov

- Úrad vráti  dotknutej osobe  

(ak je to možné) alebo 

zlikviduje osobné údaje 

poskytnuté v listinnej podobe 

po naplnení účelu ich 

spracúvania

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

38 Zber 

informácií zo 

SP

Poskytovanie údajov z

informačných systémov SP v súlade 

so zákonom č.

461/2003Z. z. ÚV SR na

plnenie úloh v zmysle zákona č. 

575/2001 Z. z. a ich následné 

spracúvanie podľa uvedenej 

legislatívy, teda:

- Poskytovanie údajov vrátane 

osobných údajov o poistencoch, 

poberateľoch dávok a 

zamestnávateľoch ÚV SR 

zinformačných systémov SP, na 

účely koordinácie prípravy

zásadných opatrení  na 

zabezpečenie hospodárskej a 

sociálnej politiky Slovenskej 

republiky podľa § 24 ods. 3 zákona 

č. 575/2001 Z. z., poskytovanie 

údajov SP spracovaných v 

analýzach súvisiacich s činnosťou 

ÚV SR s cieľom zlepšovať zber 

údajov, ich spracovanie a 

vysvetlenie vo vzťahu k

realizovaným legislatívnym 

zmenám. Údaje poskytne ÚV SR po 

vzájomnej dohode, vdohodnutom

termíne,štruktúre, rozsahu a

Poistenci SP (poistenci, 

poberatelia dávok a 

zamestnávatelia)

osobitné 

osobné údaje 

(informácie o 

zdraví)

Úrad uchováva osobné údaje 

so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR.

Podľa požiadaviek Zákona č. 

575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v 

znení  neskorších predpisov, 

podľa Zákona č. 461/2003 Z. 

z. o

sociálnom poistení  v znení  

neskorších predpisov, 

následne archivácia podľa 

Zákona č. 395/2002 Z. z. o

archívoch a registratúrach

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika informačnej 

bezpečnosti, Smernica OOÚ, Smernica pravidlá pre 

používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných aktív, 

Analýza rizík, DPIA

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru

Dotknutá osoba Sťažovateľ a iné osoby, 

ktorých sa sťažnosť týka. Žiadateľ

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“), § 24 ods. 3: 

ÚV SR koordinuje prípravu

zásadných opatrení  na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej 

politikySlovenskej republiky.

Podľa § 170 ods. 18 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v 

znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) SP 

poskytuje ÚV SR zo svojho informačného systému údaje vrátane

osobných údajov o poistencovi, poberateľovi dávky a o 

zamestnávateľovibez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom 

na účel ustanovený  v § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z.

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru

Dotknutá osoba Sťažovateľ a iné osoby, 

ktorých sa sťažnosť týka

povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti, zákon č. 583/2008 Z.z.

o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a

doplnení niektorých zákonov. Uznesenie vlády SR č.

585/2018 k Protikorupčnej politike SR na roky 2019 – 2023.

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c)

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru

Dotknutá osoba Sťažovateľ a iné osoby, 

ktorých sa sťažnosť týka

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. e) Poverení zamestnanci

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných Národný bezpečnostný úrad

skutočností v znení neskorších predpisov

Výkon prieskumov na zistenie 

protikorupčných rizík z titulu plnenia 

zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti, zákona č. 583/2008 Z. z. o 

prevencii kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti,  

uznesenia vlády SR č. 585/2018 k 

protikorupčnej politike.


