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VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA 
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1 

 
 

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov 

 

 k Informácii o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 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) (ďalej len „nariadenie“), ktorá je prístupná 

na http://www.vuvh.sk/?lid=48. 

 

Prevádzkovateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva 

sídlo: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava,  

IČO: 00 156 850  

(ďalej aj „VÚVH“ alebo „prevádzkovateľ“). 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: písomne na e-mailovej adrese podatelna@vuvh.sk alebo 

na adrese Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava alebo telefonicky na 

tel. č.: 02/59 343 336. 

Zodpovedná osoba: písomne na e-mailovú adresu osobneudaje@vuvh.sk alebo poštou na 

adresu Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 

 

 

 Účel: Uchádzači o zamestnanie 

Právny základ: v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) na účely výberového konania 

organizovaného prevádzkovateľom, na vykonanie nevyhnutných opatrení pred uzatvorením 

zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia v prípade 

udelenia súhlasu na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú 

poskytnuté tretej osobe, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi dotknutou osobou 

a prevádzkovateľom. Osobné údaje spracúvané na účely výberového konania a na účely 

vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie budú uchovávané po dobu 6 mesiacov od 

zaevidovania. Po skončení výberového konania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo v 

prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy budú nadväzne využívané na 

pracovnoprávne účely.  

 

Účel: BOZP, PO a CO  

Právny základ: na základe osobitných predpisov (zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon o BOZP, zákon NR SR č.  42/1994 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov);  nevyhnutné na splnenie 

zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Lehota na uchovávanie osobných údajov je podľa 

osobitných predpisov a podľa registratúrneho plánu prevádzkovateľa. 
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  Účel: Organizačná agenda, právna agenda a agenda súvisiaca so správou majetku štátu 

Právny základ: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle osobitných právnych 

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

predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“), zákon č. 374/2011 Z.z. o pohľadávkach 

štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení 

neskorších predpisov, Zákonník práce, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 

Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový 

poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov, zákon o archívoch a registratúrach, zákon č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Lehota na uchovávanie osobných údajov je podľa osobitných predpisov 

a podľa registratúrneho plánu prevádzkovateľa.  

 

  Účel: Agenda účtovníctva (fakturácie a pokladňa) a rozpočtu, hospodárskej správy a 

prevádzky  

  Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia - plnenie zákonných povinností 

prevádzkovateľa v zmysle osobitných predpisov (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), zákon o dani z príjmov,  

zákon o archívoch a registratúrach, zákon o cestovných náhradách, zákon č. 222/2004 Z.z. 

o dani z pridanej hodnoty v v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon o náhrade príjmu pri dočasnej 

práceneschopnosti zamestnanca, zákon o sociálnom fonde, zákon o správe majetku štátu, 

zákon o poisťovníctve, zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).  

Lehota uchovávania osobných údajov je stanovená podľa osobitných predpisov 10 rokov, 

podľa registratúrneho plánu prevádzkovateľa a v prípade osobitných zmlúv, lehota v nich 

stanovená. Príjemcami sú orgány verejnej moci a iné oprávnené subjekty.  

 

 Účel: Vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania vrátane zákaziek 

s nízkou hodnotou a vyhodnotenie akéhokoľvek typu ponukového konania alebo elektronickej 

aukcie pri nakladaní s majetkom štátu 

Právny základ: - plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a 

uskutočňuje sa v zmysle osobitných predpisov (zákon o správe majetku štátu, zákon č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon o slobodnom 

prístupe k informáciám).  

Doba uchovávania osobných údajov sa určuje podľa osobitných predpisov a registratúrneho 

plánu prevádzkovateľa. 

Príjemcami sú orgány verejnej moci a iné oprávnené subjekty. 
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Účel: Príprava, implementácia, prefinancovanie a zúčtovanie v súvislosti s čerpaním 

fondov, grantov a iných zdrojov v súvislosti s riešením projektov  

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje 

v závislosti od typu a druhu projektu v zmysle čl. 6 ods. 1 nariadenia na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z osobitných predpisov (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, pri výkone verejnej moci 

zverenej prevádzkovateľovi v súlade s osobitnými predpismi alebo v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. 

f) nariadenia ako oprávnený záujem prevádzkovateľa vyplývajúci z predmetu jeho činnosti na 

základe a/alebo v zmysle osobitných zmlúv. V osobitných prípadoch na základe súhlasu 

dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.  

Doba uchovávania osobných údajov je určená v zmysle príslušných ustanovení  právnych 

predpisov, registratúrneho plánu prevádzkovateľa alebo osobitnej zmluvy. Príjemcami 

osobných údajov sú orgány verejnej moci a iné oprávnené subjekty - tretie strany, 

prevádzkovatelia/spoloční prevádzkovatelia/sprostredkovatelia/zmluvní partneri. 

 

 Účel: Správa registratúry  

 Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia - zákon o archívoch a registratúrach,  

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.  

Príjemcami sú orgány verejnej moci a iné oprávnené subjekty. Doba uchovávania osobných 

údajov je určená v zmysle príslušných ustanovení  právnych predpisov, registratúrneho plánu 

prevádzkovateľa alebo osobitnej zmluvy.  

 

Účel: Vybavovanie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov 

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia - plnenie zákonných povinností 

prevádzkovateľa vyplývajúcich z tohto osobitného predpisu. Poskytnutie osobných údajov zo 

strany žiadateľa je dobrovoľné; bez poskytnutia osobných údajov nie je podľa zákona možné 

poskytnúť informácie.  

Lehota uchovávania osobných údajov je podľa registratúrneho plánu 

prevádzkovateľa (5 rokov). Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci.  

 

Účel: Vybavovanie a evidencia podnetov  

Právny základ: zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doba 

uchovávania osobných údajov je podľa registratúrneho plánu prevádzkovateľa. Príjemcami 

osobných údajov sú orgány verejnej moci 

 

Účel: Uzatvorenie zmluvy a  identifikácia zmluvnej strany vrátane kontaktných 

údajov zodpovedných/kontaktných osôb 
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Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa vyplývajúca z osobitných 

predpisov (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon o správe majetku štátu, zákon č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“), zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)) a  oprávnený záujem 

prevádzkovateľa vyplývajúci z predmetu jeho činnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) 

nariadenia alebo čl. 6 ods. 1 písm. b) v prípade, že zmluvnou stranou je dotknutá osoba. 

Doba uchovávania osobných údajov je doba stanovená v registratúrnom pláne 

prevádzkovateľa, ak osobitný predpis alebo osobitné ustanovenia zmluvy neustanovuje inú 

dobu. Príjemcom môžu byť orgány verejnej moci, zmluvní partneri, iné oprávnené subjekty. 

 

 Účel: Evidencia kontaktných údajov zmluvných strán/partnerov 

a zodpovedných/kontaktných  osôb vrátane evidencie zmlúv  

Právny základom: Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia oprávnený záujem 

prevádzkovateľa vyplývajúci z predmetu jeho činnosti.  

Príjemcom sú orgány verejnej moci, zmluvní partneri a tretie strany. Doba uchovávania 

osobných údajov je doba stanovená v registratúrnom pláne prevádzkovateľa, ak osobitný 

predpis alebo osobitné ustanovenia zmluvy neustanovuje inú dobu. 

 

 Účel: Vedenie evidencií a databáz prevádzkovateľa, registrácií 

 Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia - plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa 

vyplývajúcich z tohto osobitných predpisov (zákon č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského 

kalu v pl. znení) a ako oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

vyplývajúci z  predmetu jeho činnosti (napr. registrácie a evidencia účastníkov v rámci 

odborných a spoločenských podujatí organizovaných  prevádzkovateľom). Príjemcami 

osobných údajov sú orgány verejnej moci, zmluvní partneri a osoby určené v zmysle 

osobitného predpisu alebo zmluvy, iné oprávnené subjekty. Osobné údaje sa uchovávajú po 

dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania a následne po dobu vymedzenú 

v registratúrnom pláne, ak osobitný predpis alebo osobitné ustanovenia zmluvy neustanovuje 

inú dobu. 

 

 Účel: Zhotovovanie a zverejňovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových 

záznamov zo spoločenských a odborných podujatí  

 Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

vyplývajúci z predmetu jeho činnosti – pokiaľ nie je možné zabezpečiť súhlas dotknutej 

osoby na účely publikačnej a vydavateľskej činnosti, na účely prezentácie a informovania 

o aktivitách prevádzkovateľa v priestoroch prevádzkovateľa, v elektronických a printových 

médiách a na webových stránkach prevádzkovateľa a v osobitných prípadoch na základe 

súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.  
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Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania a trvania 

oprávneného záujmu prevádzkovateľa a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne 

alebo v súlade s osobitnými predpismi alebo zmluvami. 

 

 Účel: Evidencia a kontrola jednorazového vstupu fyzických osôb do priestorov 

prevádzkovateľa vrátane monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom 

v areáli a v objektoch prevádzkovateľa 

 Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

nariadenia, ktorým je ochrana majetku, ochrana života a zdravia fyzických osôb 

nachádzajúcich sa v tomto priestore, ochrana práv a právom chránených záujmov 

prevádzkovateľa a/alebo tretích strán, ako aj ochrana verejného poriadku a odhaľovanie 

kriminality. Prevádzkovateľ má právo na kontrolu vstupu fyzických osôb do priestorov 

prevádzkovateľa všeobecne i v rovine organizačného bezpečnostného opatrenia.  

Doba uchovávania osobných údajov v evidencii vstupu je 1 kalendárny rok nasledujúci po 

zaevidovaní posledného záznamu. V prípade vyhotovenia obrazového záznamu je lehota 

uloženia 10 pracovných dní. Príjemcami osobných údajov sú oprávnení zamestnanci 

prevádzkovateľa, v odôvodnených prípadoch orgány verejnej moci a iné oprávnené subjekty, 

ak ich na to oprávňuje osobitný predpis alebo zmluva.  

 

 Účel: Organizovanie exkurzií, konferencií a iných podujatí VÚVH 

 Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

nariadenia na spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb a na komunikáciu s účastníkmi 

podujatí, resp. objednávateľmi  

 

 Účel: Použitie a spracúvanie fotografie/snímky dotknutej osoby (obrazový/zvukový 

záznam) na účely zverejnenia na webovej stránke zamestnávateľa www.vuvh.sk a/alebo  

www.facebook.com a/alebo na účely ich použitia v propagačných materiáloch/publikáciách 

VÚVH. 

Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. 

Doba uchovávania osobných údajov je po dobu trvania súhlasu.  

Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti 

súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním.  

 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) 

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.  
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