
Účel spracovania Právny základ Doba trvania 

Osobný spis dieťaťa MŠ 
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a zmene a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 597/2003 Z.z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení, Zákon č. 184/2009 Z. 

z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. 6 

ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov 

10 rokov 

Prihlášky, rozhodnutia alebo 

oznámenia o prijatí, neprijatí 

dieťaťa do MŠ 

5 rokov 

Dochádzka dieťaťa MŠ 3 roky 

Splnomocnenie rodičov o 

prevzatí dieťaťa MŠ 
2 roky 

Záznamy o deťoch 

(pedagogická diagnostika - 

charakteristika dieťaťa) MŠ 

5 rokov 

 

Rada školy  

 

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, Vyhláška 

Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z.ktorou 

sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, 

o ich zložení, o ich organizačnom a 

finančnom zabezpečení, Vyhláška 

Ministerstva školstva č. 230/2009 Z. z., ktorou 

sa mení vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou 

sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, 

o ich zložení, o ich organizačnom a fin, 

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení, čl. 6 ods. 1 písm. c)a e) 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 

RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Zverejnenie osobných 

údajov – audio/video 

záznam z podujatí, ktoré 

organizuje prevádzkovateľ 

v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a) 

všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov 

vaše osobné 

údaje budeme 

na tento účel 

spracúvať po 

dobu 5 rokov 



Výber zamestnancov 

 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov, na základe 

súhlasu dotknutej osoby v zmysle Článku 6 

ods.1 pism. a)  všeobecného Nariadenia EP 

a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov 

1 rok 

Mzdová politika 

zamestnávateľa 

 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších  

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. 5/2004 

Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. 

o náhrade príjmu pri dočasnej 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. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov 

50 rokov 

Spracovanie účtovných 

dokladov 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov, 

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

o zmene a doplnení zákona č595/2003 Zb. 

o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších 

10 rokov 



predpisov 

 

Správa registratúry 

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov 

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov 

evidencia sa 

uchováva 10 

rokov po 

ukončení 

evidencie 

Vybavovanie sťažností 

 

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov 

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení 

neskorších predpisov 

5 rokov po 

ukončení alebo 

zániku 

povinnosti 

 

Uplatňovanie práv 

dotknutých osôb 

spracúvanie osobných údajov je povolené 

Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 

a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb  pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov 

5 rokov odo 

dňa vybavenia 

žiadosti 

 

Právne vzťahy, zmluvné 

vzťahy 

 

občianskym zákonníkom, Občianskym 

súdnym poriadkom, Trestným zákonom, 

Trestným poriadkom, Exekučným 

poriadkom, zákonom NR SR č. 153/2001 Z. z. 

o prokuratúre v znení neskorších predpisov, 

Zákonom o slobodnom prístupe k 

informáciám, zákonom SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v platnom znení, Správnym 

poriadkom, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi 

predpismi 

10 rokov 

Vybavovanie žiadostí o 

sprístupnenie informácií 

 

 

všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 

2016/679 článok 6, ods. 1, písm. c) a e), 

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 alebo súhlas dotknutej osoby 

5 rokov 

Evidencia zodpovedných 

osôb (externých) 

pôsobiacich 

u prevádzkovateľa 

 v zmysle Článku 37 ods. 1 písm. a) 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 

RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov. 

5 rokov po 

ukončení 

funkcie 



 


