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INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 

Ústavu merania Slovenskej akadémie vied 

____________________________________________________________ 
 

Osobné údaje spracúvame od 25.05.2018 v súlade s Nariadením 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 (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov) a v zmysle zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Zásady spracúvania osobných údajov 

 

1. Totožnosť prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Ústav merania Slovenskej akadémie 
vied, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00 598 411 (ďalej len „Ústav merania“). Ústav 
merania zriadilo Predsedníctvo SAV a je vedeckou organizáciou s príspevkovou formou 
hospodárenia. Ústav merania je samostatnou právnickou osobou v zmysle zákona č. 133/2002 
Z.z. o Slovenskej akadémií vied v znení neskorších predpisov. 

Ústav merania zabezpečuje základný a aplikovaný výskum, spolupracuje s ústavmi SAV, 
s vysokými školami a s výskumnými pracoviskami rezortov ministerstiev Slovenskej republiky 
a v jednotlivých prípadoch aj s podnikateľskou sférou. 

Ústav merania vykonáva funkciu školiaceho pracoviska pre výchovu doktorandov. Je 
vydavateľom vedeckých periodík. O svojich vedeckých výsledkoch Ústav merania informuje 
prostredníctvom publikácií, realizácie vedeckých podujatí, konferencií a eventov. 

 

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Ústav merania SAV môžete kontaktovať na adrese: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, alebo 
formou e-mail adresy: umersekr@savba.sk, alebo telefonicky na tel.č.: +421 2 5910 4511, alebo 
faxom: 02/5910 4594. 

 

3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ poveril dohľadom nad dodržiavaním ochrany osobných údajov zodpovednú 
osobu: 

Ing. Mária Jusková – zodpovedná osoba 
e-mail: gdpr-um@savba.sk 
tel.č.: 02/59104580 
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4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré 
prevádzkovateľ určil v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a na základe 
oprávneného záujmu prevádzkovateľa v prípade evidencie návštev. 

 

5. Oprávnený záujem prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ odôvodňuje svoj oprávnený záujem s cieľom sledovania a zabezpečenia 
bezpečnosti svojich zamestnancov a ochranu svojho majetku. Evidencia návštev sa vykonáva 
v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú hodnoty, ktoré je potrebné chrániť pred ich poškodením, 
odcudzením alebo zničením. Evidencia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany majetku je 
prospešná aj pre dotknutú osoby – dôvod šetrenie bezpečnostných incidentov. Dotknutá osoba je 
povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej nebude umožnený kontrolovaný 
vstup do priestorov prevádzkovateľa. Príjemcami môžu byť orgány činné v trestnom konaní 
v prípade existencie bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ spracúva všeobecné osobné údaje 
– identifikačné údaje. 

 

6. Kategórie príjemcov 

Medzi kategórie príjemcov, ktorým Ústav merania poskytuje Vaše osobné údaje sú: 

 orgány štátnej správy a verejnej moci, 
 štátne archívy, 
 súdy, 
 orgány činné v trestnom konaní, 
 exekútori, notári, advokáti, 
 iné oprávnené osoby na základe zmluvného vzťahu ako sprostredkovatelia, 
 národné výskumné a vedecké agentúry, 
 Slovenská akadémia vied,  
 medzinárodné organizácie a tretie krajiny v rámci medzinárodných projektov. 

 

7. Prenos Vašich osobných údajov 

Ústav merania rozvíja základný a aplikovaný výskum vo vedných odboroch, zabezpečuje plnenie 
vedeckovýskumných úloh SAV v rámci riešenia vedeckých projektov, prispieva k riešeniu 
teoreticky závažných a pre prax dôležitých vedeckých problémov. Participuje na riešení 
medzinárodných vedeckých projektov a spolupracuje so zahraničnými výskumnými 
pracoviskami, s ktorými uzaviera zmluvy o spolupráci.  

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa 
uskutočňuje v rámci spolupráce na medzinárodných a vedecko-výskumných projektoch a v rámci 
spolufinancovania týchto medzinárodných projektov. Vaše všeobecné osobné údaje ako 
vedeckého a administratívneho pracovníka na medzinárodných projektov, prenášame na základe 
bilaterálnych dohôd, multilaterálnych dohôd, medziakademických dohôd, osobitných právnych 
predpisov a na základe dohôd medzi Vládou Slovenskej republiky a ostatnými vládami tretích 
krajín o vedecko-technickej spolupráci. 

Prehľad medzinárodných projektov, na ktorých participuje Ústav merania nájdete bližšie na: 
http://www.um.sav.sk/sk/projekty.html  
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8. Doba uchovávania Vašich osobných údajov 

Na uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 
Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
prepisov, ostatné platné právne predpisy v nadväznosti na Registratúrny plán Ústavu merania, 
ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Osobné údaje, ktoré sme od Vás získali 
na základe Vášho súhlasu, spracúvame do doby platnosti Vášho súhlasu alebo po dobu trvania 
pracovnoprávneho vzťahu alebo po dobu 1 roku pri agende uchádzači o zamestnanie.  

Vaše osobné údaje sa však po uplynutí lehoty uchovávania môžu naďalej spracúvať v rámci 
privilegovaného účelu na archiváciu. Ústav merania má z pohľadu archívnych dokumentov 
význam pre Slovenskú republiku a preto niektoré dokumenty, v ktorých sa môžu nachádzať Vaše 
osobné údaje sú posudzované ako archívne dokumenty a po uplynutí lehoty uchovávania sa 
odovzdávajú do štátnych archívov alebo archívov Slovenskej akadémie vied. 

 

9. Uplatňovanie Vašich práv 

a) Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe 
Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať 
elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu 
alebo osobne v Ústave merania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

b) Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme 
k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine 
prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ 
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali 
elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky 
možné.  

c) Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť 
a aktuálnosť údajov, ktoré o Vás spracúvame. Ak si myslíte, že osobné údaje, ktorými 
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, požiadajte nás, aby sme tieto 
informácie opravili, aktualizovali alebo doplnili.  

d) Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných 
údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú 
potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť 
z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a 
regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť alebo Vaše 
osobné údaje sa budú po uplynutí pôvodného účelu spracúvať v rámci privilegovaných 
účelov, a to: na vedecké účely, na archivačné účely.  

e) Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby 
sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že 
osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše 
osobné údaje nepotrebujeme spracúvať. Obmedzenie osobných údajov však musíme 
prešetriť.  

f) Právo na prenosnosť osobných údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o 
prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, resp. iného 
prevádzkovateľa podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných 
údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, kde ste 
jednou zo zmluvných strán.  
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g) Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je však založené na 
našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny 
oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje 
ďalej spracúvať.  

h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že 
Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, 
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 

Uplatňovanie Vašich práv Ústav merania rieši bezodkladne. V prípade, ak sa žiadosti dotknutej 
osoby budú neprimerane opakovať, môže Ústav merania účtovať primeraný administratívny 
poplatok za vybavovanie takýchto žiadostí. 

Žiadosti na uplatnenie Vašich práv môžete podať písomne na adresu uvedenú v kontaktných 
údajoch prevádzkovateľa alebo na adresu našej zodpovednej osoby, ktoré sú uvedené 
v kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo žiadosť môžete podať elektronicky 
prostredníctvom elektronickej pošty za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti. 

 

10. Zdroj získavania osobných údajov 

Pri realizácii vlastných úloh a povinností Ústav merania získava Vaše osobné údaje priamo od 
Vás, alebo ich získava pri plnení svojich povinností od tretích strán. Napríklad Vaše osobné údaje 
Ústav merania získava pri plnení vedecko-výskumných činností, pri plnení vedeckej výchovy, pri 
medzinárodnej spolupráci v rámci zabezpečovania projektovej dokumentácie, pri edičnej 
a propagačnej činnosti, pri evidencii vedeckej dokumentácie.  

Vaše osobné údaje, ktoré sme priamo nezískali od Vás ako od dotknutej osoby, môžeme 
spracúvať tiež v rámci plnenia povinností Ústavu merania ako zamestnávateľa, ak ste napríklad 
rodinným príslušníkom zamestnanca Ústavu merania alebo jeho blízkou osobou. 

 

11. Následky neposkytnutia Vašich osobných údajov 

Ak Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle osobitných právnych predpisov alebo na vedecký 
a výskumný účel, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť 
realizácie úloh a povinností Ústavu merania. Napríklad Ústav merania s Vami ako zamestnancom 
nemôže uzatvoriť pracovno-právny vzťah, Ústav merania s Vami ako vedeckým pracovníkom 
a doktorandom nemôže spolupracovať na vedecko-výskumných činnostiach, rôznych 
medzinárodných projektoch a Ústav merania nemôže v ucelenosti vykonávať edičnú 
a propagačnú činnosť vo vedeckej a výskumnej oblasti. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 
svoje osobné údaje aj pri oprávnenom záujme prevádzkovateľa pri vstupe do priestorov 
prevádzkovateľa, v opačnom prípade jej nebude umožnený kontrolovaný vstup do priestorov 
prevádzkovateľa. 

 

12. Informácia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní a profilovaní 

Spracúvanie Vašich osobných údajov nepodlieha automatizovanému individuálnemu 
rozhodovaniu vrátane profilovania a nebudú takýmto spôsobom použité. 
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13. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

Prevádzkovateľ v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov prijal bezpečnostné 
opatrenia, ktoré poukazujú na bezpečné spracúvanie osobných údajov s posúdením rizík, zaisťujú 
úroveň bezpečnosti spracúvania osobných údajov, zamedzujú porušovaniu ochrany osobných 
údajov, zabezpečujú kontrolnú činnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov, 
uplatňujú výkon práv dotknutých osôb a posudzujú oprávnenosť prenosu osobných údajov. 
Prevádzkovateľ všetky svoje oprávnené osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje poučil 
o správnych postupoch pri spracúvaní osobných údajov a zaviazal ich mlčanlivosťou. 

 

14. Konkrétne určené účely spracúvania a právny základ spracúvania 

P. č. 
Účel 

spracúvania 
Právny základ spracovateľskej činnosti

(nepovinné) 
Kategórie 

dotknutých osôb 

Kategóri
a 

osobných 
údajov 

Lehota 
na výmaz 

OÚ 

1. 
vedenia zápisníc 

z rokovaní 
orgánov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

fyzické osoby - 
riaditeľ, členovia 

správnej rady, 
vedeckej rady a 
dozornej rady  

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

2 
vedenia 

materiálov z 
porád 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

fyzické osoby - 
členovia oddelení vied 

a vedeckých kolégií  

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

3 
vedenia 

interných 
dokumentov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

fyzické osoby - 
riaditeľ, členovia 

správnej rady, 
vedeckej rady a 
dozornej rady  

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

4 

vedenia 
základných 
dokumentov 
pracoviska 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

fyzické osoby - 
riaditeľ, členovia 

správnej rady, 
vedeckej rady a 
dozornej rady  

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

5 

vedenia 
vedecko-

organizačnej 
agendy 

organizácie a 
výročných a 

súborných správ 
o činnosti 
pracoviska 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 243/2017 
Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ostatné právne predpisy  

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 
pracovníci, štatutárny 

orgán prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5- po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

6 

vedenia 
interných 
riadiacich 

dokumentov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy,  

fyzické osoby - 
riaditeľ, členovia 

správnej rady, 
vedeckej rady a 
dozornej rady  

všeobecné 
osobné 
údaje 

A 5 
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7 

vedenia 
materiálov z 

orgánov 
organizácie 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy,  

fyzické osoby - 
riaditeľ, členovia 

správnej rady, 
vedeckej rady a 
dozornej rady  

všeobecné 
osobné 
údaje 

A 5 

8 
vedenia 

registratúrnych 
denníkov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

fyzické osoby - 
prijímatelia a 
odosielatelia 

všeobecné 
osobné 
údaje a 

osobitná 
kategória 
osobných 

údajov 

10 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

9 

vedenia 
pomocných 
evidencií, 

výpožičiek a 
reverzov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a 

vyhláška č. 628/2002 Z.z.  

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

odosielatelia 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

10 

vedenia 
záznamov o 

vyraďovaní a 
odovzdávaní 
archívnych 

dokumentov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a 

vyhláška č. 628/2002 Z.z.  

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

zamestnanci štátneho 
archívu 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

11 

vedenia 
záznamov o 

odovzdávaných 
spisoch do 

registratúrneho 
strediska 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a 

vyhláška č. 628/2002 Z.z.  

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

zamestnanci 
registratúrneho 

strediska 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 

12 

vedenia 
kolektívneho 

vyjednávania a 
kolektívnych 

zmlúv 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov, ostatné právne 

predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci,  

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

13 
vedenia súdnych 

sporov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - 
Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, 
Občiansky súdny poriadok, Správny súdny 

poriadok, ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 
pracovníci, žalujúci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

sudcovia, advokáti, 
právnici, 

splnomocnenci 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

14 

vedenia 
dokumentácie 

sťažností, 
oznámení a 
podnetov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov, 
Nariadenie EP a Rady 2016/679 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 
ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

sťažovatelia 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

15 

vedenia 
dokumentácie 

BOZP , COO a 
PO 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

všeobecné 
osobné 
údaje 

A 5 
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neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov 

vedeckí pracovníci, 
doktorandi 

16 

vedenia 
dokumentácie 
ku školeniam, 
previerkam, 

kontrol BOZP, 
COO a PO 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
124/2006 Z.z. Zákon 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 v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

17 

vedenia 
dokumentácie k 
úrazom ťažkým 

a smrteľným 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaj, 

osobitná 
kategória 
osobných 

údajov 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

18 
vedenia 

dokumentácie k 
úrazom ľahkým 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaj, 

osobitná 
kategória 
osobných 

údajov 

5 

19 

vedenia 
osobných spisov 

vedeckých 
pracovníkov a 

vedúcich 
zamestnancov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

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

neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 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. 
82/2005 Z.z. o nelegálnej práci  

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ostatné právne 

predpisy  

fyzické osoby - 
vedeckí pracovníci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje a 

osobitná 
kategória 
osobných 
údajov - 
údaj o 
zdraví 

10 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

20 

vedenia 
osobných spisov 
zamestnancov a 

brigádnikov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

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

neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 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. 
82/2005 Z.z. o nelegálnej práci  

fyzické osoby - 
zamestnanci, blízke 

osoby 

všeobecné 
osobné 
údaje a 

osobitná 
kategória 
osobných 
údajov - 
údaj o 
zdraví 

70 
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nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ostatné právne 

predpisy  

21 
vedenia 

dokumentácie 
ku konkurzom 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v 

znení neskorších predpisov 

fyzické osoby - 
uchádzači o 
zamestnanie, 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

1 

22 

vedenia 
dokumentácie k 

cenám a 
vyznamenaniam 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 
pracovníci, štatutárny 

orgán 
prevádzkovateľa, 

ocenení 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

23 

vedenia 
dokumentácie k 

pracovno-
právnym sporom 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, Občiansky 
zákonník, Občiansky súdny poriadok, 

Správny súdny poriadok, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 
pracovníci, žalujúci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

sudcovia, advokáti, 
právnici, 

splnomocnenci 

všeobecné 
osobné 
údaj, 

osobitná 
kategória 
osobných 

údajov 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

24 

vedenia 
dokumentácie k 

využívaniu 
pracovného času 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov 

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 
pracovníci, štatutárny 

orgán 
prevádzkovateľa, 

doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje a 

osobitná 
kategória 
osobných 
údajov - 
údaj o 
zdraví 

5 

25 

vedenia výkazov 
práce - ročné, 

polročné, 
štvrťročné, 
mesačné 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

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

neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 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. 
82/2005 Z.z. o nelegálnej práci  

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ostatné právne 

predpisy  

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 
pracovníci, štatutárny 

orgán 
prevádzkovateľa, 

doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje a 

osobitná 
kategória 
osobných 
údajov - 
údaj o 
zdraví 

A5/5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

26 
evidencia 

uchádzačov o 
zamestnanie 

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - súhlas 
fyzické osoby - 

uchádzači o 
zamestnanie 

všeobecné 
osobné 
údaje  

1 

27 

propagácia 
prevádzkovateľa 

na webovom 
sídle - fotografie 
zamestnancov a 

vedeckých 
pracovníkov 

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - súhlas 

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 
pracovníci, štatutárny 

orgán prevádzkovateľa 

všeobecné 
údaje - 

vizuálna 
stránka 

po 
skončení 

pracovnéh
o pomeru 
alebo na 
základe 

odvolania 
súhlasu 
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28 

vedenia 
dokumentácie k 

plánom, 
výzvam, 

programom a 
hodnoteniam 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
172/2005 Z.z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja v znení 

neskorších predpisov, Príkaz č. 1/1996 - 
zriadenie Agentúry na podporu výskumu a 

vývoja, Vedecká grantová agentúra, 
ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby, 

doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

29 

vedenia 
vedecko-

výskumných 
úloh a grantov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, ákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  zákon č. 172/2005 Z.z. o 

organizácii štátnej podpory výskumu a 
vývoja v znení neskorších predpisov, 

Príkaz č. 1/1996 - zriadenie Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja, Vedecká 

grantová agentúra, ostatné právne predpisy 
SR a EÚ 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby, 

doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

30 

vedenia 
dokumentácie k 
akreditáciám a 

iným 
hodnoteniam 

vedeckej 
činnosti 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, ákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby, 

doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

31 

vedenia 
zánamov o 
spoločných 

pracoviskách 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, ákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby, 

doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

32 

vedenie 
dokumentácie 
spolupráce s 

vládou, 
vysokými 
školami, 

organizáciami 
SAV, 

výskumnými 
pracoviskami, 

vedeckými 
spoločnosťami a 
podnikateľskou 

sférou 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, ákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 172/2005 Z.z. o 

organizácii štátnej podpory výskumu a 
vývoja v znení neskorších predpisov, 

Príkaz č. 1/1996 - zriadenie Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja, Vedecká 

grantová agentúra, zákon č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov, ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby 
spolupracujúcich 

subjektov, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

33 

zavádzania 
výsledkov 
vedecko-

výskumnej 
činnosti do 

praxe (duševné 
vlastníctvo, 

transfer 
technológií, 
expertízy) 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, ákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 172/2005 Z.z. o 

organizácii štátnej podpory výskumu a 
vývoja v znení neskorších predpisov, 

Príkaz č. 1/1996 - zriadenie Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja, Vedecká 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby 
spolupracujúcich 

subjektov, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 
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grantová agentúra, ostatné právne predpisy 
SR a EÚ 

34 

zabezpečovania 
vlastných 
vedeckých 

podujatí 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, ákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 172/2005 Z.z. o 

organizácii štátnej podpory výskumu a 
vývoja v znení neskorších predpisov, 

Príkaz č. 1/1996 - zriadenie Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja, Vedecká 

grantová agentúra, ostatné právne predpisy 
SR a EÚ 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby 
spolupracujúcich 

subjektov, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

35 

zabezpečovania 
účasti na 
domácich 
vedeckých 
podujatiach 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, ákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 172/2005 Z.z. o 

organizácii štátnej podpory výskumu a 
vývoja v znení neskorších predpisov, 

Príkaz č. 1/1996 - zriadenie Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja, Vedecká 

grantová agentúra, ostatné právne predpisy 
SR a EÚ 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby 
spolupracujúcich 

subjektov, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

36 

evidovania 
študentov, 

doktorandov a 
záverečných 

prác 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 133/2002 
Z.z. o Slovenskej akadémii vied v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 243/2017 
Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
študenti, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

37 

zabezpečovania 
dokumentácie 

školiaceho 
pracoviska 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 133/2002 
Z.z. o Slovenskej akadémii vied v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 243/2017 
Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
študenti, doktorandi, 
zamestnanci, vedeckí 
pracovníci, štatutárny 

orgán prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

38 
evidovania 

postdoktorandov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 133/2002 
Z.z. o Slovenskej akadémii vied v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 243/2017 
Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
postdoktorandi, 

zamestnanci, vedeckí 
pracovníci, štatutárny 

orgán prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

39 
evidencie 

medzinárodných 
zmlúv a dohôd 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby 
spolupracujúcich 

subjektov, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 
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40 

evidencie 
členstiev v 

medzinárodných 
organizáciách a 

orgánoch 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby 
spolupracujúcich 

subjektov, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

41 

realizácie 
medzinárodných 
stykov (správy a 

hodnotenia 
návštev) 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby 
spolupracujúcich 

subjektov, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

42 

zabezpečenia a 
účasti na 

medzinárodných 
podujatiach 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby 
spolupracujúcich 

subjektov, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

43 

hodnotenia 
medzinárodnej 

spolupráce 
(rozpisy, 
sumáre, 

štatistiky, 
správy) 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby 
spolupracujúcich 

subjektov, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

44 

finančného 
zabezpečenia 

medzinárodnej 
spolupráce 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 

vedeckí pracovníci, 
oprávnené osoby 
spolupracujúcich 

subjektov, doktorandi 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 

45 
vedenia plánov, 

prehľadov 
edičnej činnosti 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
redaktori, vedeckí 

pracovníci, 
zamestnanci, 

doktorandi, študenti, 
editori,  

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

46 
evidencie 
zápisníc z 

redakčných rád 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
redaktori, vedeckí 

pracovníci, 
zamestnanci, 

doktorandi, študenti, 
editori,  

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

47 
finančného 

zabezpečenia 
edičnej činnosti 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
redaktori, vedeckí 

pracovníci, 
zamestnanci, 

doktorandi, študenti, 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 
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editori, členovia 
redakčnej rady  

48 

spolupráce s 
médiámi 
(tlačové 

konferencie, 
výstupy v 
médiách - 

články, fono, 
foto a 

videozáznamy) 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
redaktori, vedeckí 

pracovníci, 
zamestnanci, 

doktorandi, študenti, 
editori, členovia 
redakčnej rady, 

zúčastnení 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

49 

zabezpečovania 
výstav a 

príležitostných 
podujatí 

(organizácia, 
libretá, 

návštevné knihy, 
texty prednášok 

a referátov, 
obrazová 

dokumentácia) 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
redaktori, vedeckí 

pracovníci, 
zamestnanci, 

doktorandi, študenti, 
editori, členovia 
redakčnej rady, 

zúčastnení 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

50 

vedenia 
dokumentácie k 
rozpočtovaniu 

(predpisy, 
smernice, 
rozpočty, 
rozbory 

hospodárenia - 
ročné, mesačné, 

štvrťročné, 
polročné, 
mesačné) 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

A5/5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

51 

vedenia 
dokumentácie k 
rozpisom miezd 
(ročné, mesačné, 

štvrťročné, 
polročné, 
mesačné) 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
540/2001 Z.z. Zákon o štátnej štatistike v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 
Z.z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o 
dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

A5/5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

52 
vedenia 

mzdových listov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje a 

osobitná 
kategória 
osobných 
údajov - 
údaj o 
zdraví 

50 

53 
vedenia 

výplatných listín 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 
Z.z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje a 

osobitná 
kategória 
osobných 
údajov - 

10 
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údaj o 
zdraví 

54 

vedenia 
podkladov k 

výpočtu miezd, 
zrážok z miezd, 
daní a odvodov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 
Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 

činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 
Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 
Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 
Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 

663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, ostatné 
právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 

55 

nemocenského 
postenia a 

odovodov do 
poisťovní 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom 

poistení v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje a 

osobitná 
kategória 
osobných 
údajov - 
údaj o 
zdraví 

10 

56 
vedenia agendy 

sociálneho 
fondu 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 

57 
zabezpečovania 

účtovných 
závierok 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

odberateľov a 
dodávateľov a iných 

hospodárskych 
subjektov 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

58 
zabezpečovania 
súvah a výkazov 

ročných 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

odberateľov a 
dodávateľov a iných 

hospodárskych 
subjektov 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 

59 

účtovnej 
evidencie 

(denníky, kontá, 
zostavy, hlavné 

knihy) 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

odberateľov a 
dodávateľov a iných 

hospodárskych 
subjektov 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 
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60 

vedenia 
účtovných 
dokladov, 

prehľadov a 
výkazov  

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

odberateľov a 
dodávateľov a iných 

hospodárskych 
subjektov 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 

61 
vedenia 

pokladničnej 
agendy 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov,ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 
pracovníci, štatutárny 

orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

odberateľov a 
dodávateľov a iných 

hospodárskych 
subjektov 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

62 
zabezpečovania 

kontrol a auditov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

odberateľov a 
dodávateľov a iných 

hospodárskych 
subjektov 

všeobecné 
osobné 
údaje 

A 10 

63 

vedenie plánov 
investícií, 

rozborov a správ 
o plnení plánu 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy SR 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

zmluvných subjektov 
a orgánov verejnej 

moci 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

64 
realizácie 
investícií 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy SR 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

zmluvných subjektov 
a orgánov verejnej 

moci 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

65 
evidencie 

nehnuteľného 
majetku 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov, ostatné 
právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

zmluvných subjektov 
a orgánov verejnej 

moci 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 - po 
uplynutí 
lehoty - 

privilegov
aný účel - 
archívne 

účely 

66 
evidencie 
užívania 

nehnuteľností  

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 
v znení neskorších predpisov, Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, 

ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

zmluvných subjektov 
a orgánov verejnej 

moci 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 
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67 

zabezpečenia 
inventarizácie a 

evidencie 
hnuteľného 

majetku 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 

68 

zabezpečovania 
dokumentácie k 

verejnému 
obstarávaniu 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 

znení neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

zmluvných subjektov 
a orgánov verejnej 

moci 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 

69 

evidencie 
nájomných 

zmlúv, 
hospodárskych 

zmlúv 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - 
Občiansky zákonník a Obchodný 
zákonník, ostatné právne predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, 

štatutárny orgán 
prevádzkovateľa, 
oprávnené osoby 

zmluvných subjektov 
a orgánov verejnej 

moci 

všeobecné 
osobné 
údaje 

10 

70 

zabezpečovania 
materiálového 
zásobovania a 

skladového 
hospodárstva 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi, štatutárny 
orgán prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

71 

vedenia 
dokumentácie k 

prevádzke 
autoparku 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ostatné právne 
predpisy 

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi, štatutárny 
orgán prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

72 
evidencia 
návštev 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - 
oprávnený záujem 

fyzické osoby 
vstupujúce do 

priestorov 
prevádzkovateľa 

všeobecné 
osobné 
údaje 

1 

73 

správy a údržby 
informačných 

systémov a 
počítačových 

sietí 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - 
technické opatrenia ochrany osobných 

údajov 

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi, štatutárny 
orgán prevádzkovateľa 

údaje 
nachádzaj
úce sa v 

informačn
ých 

systémoch 

5 

74 

evidencie 
knižničného 

fondu a vedeckej 
dokumentácie 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi, štatutárny 

orgán 
prevádzkovateľa, 

editori 

všeobecné 
osobné 
údaje 

A-ihneď 

75 
evidencie 

knižničných 
výpožičiek 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ostatné právne predpisy SR a EÚ

fyzické osoby - 
zamestnanci, vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi, štatutárny 

orgán 
prevádzkovateľa, 
vypožičiavajúci 

všeobecné 
osobné 
údaje 

5 

 

 


