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P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na 

výmaz OÚ
Katogória príjemcov

1
predzmluvné vzťahy so 

zamestnancami
súhlas dotknutej osoby

po uzavretí 

dohody 
neposkytujú sa

2
výberové konania na voľné 

pracovné miesta
súhlas dotknutej osoby

po uzavretí 

dohody 
neposkytujú sa

3 pracovnoprávne vzťahy

dohody o 

pracovnej 

činnosti a 

dohody o 

vykonaní práce 

50 rokov

Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne

Daňový úrad

Doplnkové 

dôchodkové poisťovne

Úrad práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny

Inšpektorát práce

Úrad verejného 

zdravotníctva

Exekútorský úrad

Súdy

Odborová organizácia

Orgány činné v 

trestnom konaní

Štatistický úrad

Príp.iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

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

znení neskorších predpisov,

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

verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 5/2004  Z. z.o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a 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. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,

zákon č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov,

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,

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

znení neskorších predpisov,

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. z. o 

minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri práci so 

zobrazovacími jednotkam,

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov,

zákon č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok 

zo mzdy pri výkone rozhodnutia,

zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a 

o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. 

z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

v znení neskorších predpisov,

Kolektívna zmluva

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, 

lehotách uchovávania a príjemcoch

Identifikačné a kontaktné údaje

prevádzkovateľ

zodpovedná osoba
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4 personálna agenda

osobné spisy 

zamestnancov 

70 rokov od 

narodenia,  

prehľad o 

preventívnej 

lekárskej 

prehliadke 

zamestnancov 5 

rokov 

Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne

Daňový úrad

Doplnkové 

dôchodkové poisťovne

Úrad práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny

Inšpektorát práce

Úrad verejného 

zdravotníctva

Exekútorský úrad

Súdy

Odborová organizácia

Orgány činné v 

trestnom konaní

Štatistický úrad

Príp.iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

5 mzdové účtovníctvo

mzdové listy 50 

rokov, 

evidenčné listy, 

výplatné pásky, 

zrážky a odvody, 

ročné zúčtovania 

dani, podklady k 

evidencii miezd, 

prihlášky, 

odhlášky a 

zmeny k 

poisteniam 10 

rokov, evidencia 

dochádzky 5 

rokov

zamestnanci, 

zamestnanci na dohodu 

o vykonaní práce

6
odvody do zdravotnej 

poisťovne
10 rokov

Zdravotné poisťovne

Daňový úrad

Exekútori

Súdy

Príp.iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

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

znení neskorších predpisov,

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

verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 5/2004  Z. z.o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a 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. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,

zákon č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov,

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,

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

znení neskorších predpisov,

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. z. o 

minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri práci so 

zobrazovacími jednotkam,

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov,

zákon č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok 

zo mzdy pri výkone rozhodnutia,

zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a 

o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. 

z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

v znení neskorších predpisov,

Kolektívna zmluva



7 odvody do sociálnej poisťovne 10 rokov

Sociálna poisťovňa

Daňový úrad

Exekútori

Súdy

Príp.iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

8
doplnkové dôchodkové 

zabezpečenie
10 rokov

Doplnkové dôchodkové 

spoločnosti

Daňový úrad

Exekútori

Súdy

Príp.iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

9
daň z príjmov zo závislej 

činnosti fyzických osôb
10 rokov

Daňový úrad

Exekútori

Súdy

Príp.iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

10

plnenie povinností a 

súčinnosti voči tretím osobám 

v oblasti výkonu zrážok zo 

mzdy

10 rokov

Subjekty príjmu zrážok

Daňový úrad

Exekútori

Súdy

Príp.iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

11

evidencia dochádzky

(pracovný čas, doba 

odpočinku, prekážky v práci, 

dovolenky)

5 rokov

Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR

Inšpektorát práce

Úrad verejného 

zdravotníctva

Štatistický úrad

Príp.iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

12
zvyšovanie kvalifikácie a 

vzdelávanie zamestnancov 
5 rokov neposkytujú sa

13
dohody o hmotnej 

zodpovednosti

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

znení neskorších predpisov,

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

znení neskorších predpisov 

5 rokov po strate 

platnosti
neposkytujú sa

14
poskytovanie 

zamestnaneckých benefitov

Kolektívna zmluva, 

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

znení neskorších predpisov,

zákon č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov

po ukončení 

pracovného 

pomeru

neposkytujú sa

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

znení neskorších predpisov,

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

verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 5/2004  Z. z.o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a 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. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,

zákon č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov,

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,

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

znení neskorších predpisov,

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. z. o 

minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri práci so 

zobrazovacími jednotkam,

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov,

zákon č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok 

zo mzdy pri výkone rozhodnutia,

zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a 

o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. 

z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

v znení neskorších predpisov,

Kolektívna zmluva



15
spracovanie účtovných 

dokladov a operácií

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 č. 286/1992 Zb. 

o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov, 

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

znení neskorších predpisov, 

10 rokov neposkytujú sa

16 pracovné cesty 

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

znení neskorších predpisov,

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

znení neskorších predpisov,

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov,

oprávnený záujem prevádzkovateľa

10 rokov

subjekty, na účet 

ktorých sa cesty 

uskutočnili

17 základná finančná kontrola

zákon č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,

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

znení neskorších predpisov,

10 rokov neposkytujú sa

18

zabezpečenie formalít k 

pracovným cestám 

zamestnancov (poistenie, 

vydanie služobných pasov, 

služobných víz,...)

oprávnený záujem,

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

znení neskorších predpisov

po ukončení 

pracovnej cesty, 

príp. po strate 

platnosti 

dokladov

Poisťovne

Iné oprávnené subjekty, 

príp. iné orgány štátnej 

a verejnej moci

19

prideľovanie služobných 

vozidiel na účely pracovných 

ciest

oprávnený záujem prevádzkovateľa
10 rokov po 

strate platnosti

Centrálny register zmlúv

Iné oprávnené subjekty, 

príp. iné orgány štátnej 

a verejnej moci

20

prideľovanie mobilných 

telekomunikačných zariadení 

a mobilného internetu

oprávnený záujem prevádzkovateľa

po ukončení 

pracovného 

pomeru

neposkytujú sa

21
zabezpečenie platobného 

styku a kreditných kariet

zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov,

oprávnený záujem prevádzkovateľa

10 rokov banky

22
škody na majetku 

prevádzkovateľa

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

znení neskorších predpisov, 

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

znení neskorších predpisov

po ukončení 

pracovného 

pomeru

subjekt zabezpečujúci 

poistenie majetku, príp. 

poistenie zamestnancov

23 správa pohľadávok štátu

zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach 

štátu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

10 rokov
Centrálny register 

pohľadávok štátu

24
verejné obstarávanie tvarov, 

služieb a stavebných prác

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov

10 rokov

ÚNMS SR,

ÚVO,

Iné oprávnené subjekty, 

príp. iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci



25 zmluvná agenda

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov,

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

znení neskorších predpisov,

zákon č. 40/19664 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov,

zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov

10 rokov po 

strate platnosti

Centrálny register 

zmlúv,

Úrad pre verejné 

obstarávanie,

Súdy,

Iné oprávnené subjekty, 

príp. iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

26

súdne spory, súdne 

vymáhanie a exekučné 

vymáhanie pohľadávok 

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok v znení neskorších predpisov

10 rokov po 

ukončení sporu

Súdy,

Iné oprávnené subjekty, 

príp. iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

27
zverejňovanie faktúr a 

objednávok

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. ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony

10 rokov verejnosť

28
správa prístupových hesiel do 

informačných systémov
oprávnený záujem prevádzkovateľa

po ukončení 

pracovného 

pomeru

neposkytujú sa

29

 bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci (pracovné 

úrazy, lekárske prehliady vo 

vzťahu k práci, školenia,...) 

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

znení neskorších predpisov, 

zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,

zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a 

o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. 

z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,

nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. o 

ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci

po ukončení 

pracovného 

pomeru

Inšpektorát práce, 

Orgán dozoru, 

Sociálna poisťovňa

príp. Policajný zbor

30 ochrana pred požiarmi

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi,

vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o 

požiarnej orevencii v znení neskorších 

predpisov

po ukončení 

pracovného 

pomeru

Hasičský a záchranný 

zbor,

Štátny požiarny dozor,

Iné oprávnené subjekty

31 civilná ochrana
zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov

po ukončení 

pracovného 

pomeru

Okresný úrad

Iné oprávnené subjekty

32 správa registratúry

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

registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,

vyhláška č. 410/2015 Z. z. o 

podrobnostiach výkonu správy registratúry 

orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

lehota podľa 

typu 

registratúrneho 

záznamu

Štátny archív,

Iné oprávnené subjekty, 

príp. iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci



33 príjem a expedícia zásielok

vyhláška č. 410/2015 Z. z. o 

podrobnostiach výkonu správy registratúry 

orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu,

zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových 

službách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

plnenie zmluvy

10 rokov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               neposkytujú sa

34 poskytovanie informácií

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. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov

5 rokov

Odvolací orgán

Iné oprávnené subjekty, 

príp. iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

35 sťažnosti a petície

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

znení neskorších predpisov,

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v 

znení neskorších predpisov,

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov

5 rokov

Odvolací orgán

Iné oprávnené subjekty, 

príp. iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

36
námietky a žiadosti k 

spracúvaniu osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES,

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

5 rokov

Odvolací orgán

Iné oprávnené subjekty, 

príp. iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

37

plnenie povinností  a úloh 

zodpovednej osoby 

prevádzkovateľa

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES,

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

po ukončení 

pracovného 

pomeru

neposkytujú sa

38

vybavovanie podnetov 

zamestnancov pri oznamovaní 

protispoločenskej činnosti

zákon č. 307/2014 o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

po ukončení 

pracovného 

pomeru

neposkytujú sa

39

overovanie spôsobilosti v 

oblasti metrológie(overovanie, 

vydávanie dokladov, 

vymenovanie členov 

skúšobnej komisie, ....)

súhlas dotknutej osoby,

zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov

10 rokov
ÚNMS SR

SMI

40
metrologická kontrola a 

posudzovanie zhody

zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 

výrobku na trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,

plnenie zmluvy

20 rokov

ÚNMS SR

SMI

SNAS



41

výkon kontroly plnenia 

požiadaviek autorizácie a 

registrácie,

posudzovanie systému kvality

zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 

výrobku na trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,

plnenie zmluvy

5 rokov

ÚNMS SR

SMI

SNAS

42
vedenie databázy riešiteľov 

projektov
oprávnený záujem prevádzkovateľa 10 rokov neposkytujú sa

43

poskytovanie vzdelávacích 

služieb (prihlášky, doklady o 

absolvovaní, dohody, 

skúšobné komisie,...) 

akreditované a 

neakreditované kurzy

súhlas dotknutej osoby,

zákon č.568/2009 Z. z. o celoživotnom 

vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonovv znení neskorších 

predpisov

5 rokov MŚ SR

44

poskytovanie metrologických 

služieb a distribúcia 

certifikovaných referenčných 

materiálov (cenové ponuky, 

objednávky, príjem meradiel, 

realizácia, vydanie certifikátu, 

expedícia, reklamácia)

zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov,

všeobecné obchodné podmienky SMÚ,

plnenie zmluvy

10 rokov neposkytujú sa 

45

zasielanie informácií o 

aktuálnych a pripravovaných 

službách

súhlas dotknutej osoby 5 rokov neposkytujú sa

46
medzilabaratórne 

porovnávacie merania

zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov
5 rokov neposkytujú sa

47 evidencia osobných dávok
zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

do 75. roku veku 

zamestnanca, 

najmenej 30 

rokov od 

ukončenia 

pracovnej 

činnosti, počas 

ktorej bol 

vystavený 

ožiareniu 

Centrálny register dávok

Úrad verejného 

zdravotníctva,

Iné oprávnené subjekty, 

príp. iné orgány štátnej 

správy a verejnej moci

48

výkon interného auditu           

v SMÚ

výkon mamažéra kvality

oprávnený záujem prevádzkovateľa

ISO 9001

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

5 rokov neposkytujú sa


















































































