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Dodatok č. 1 

k Dohode o poskytovaní údajov z registra fyzických osôb ev. č. MV SR: 

SVS-ORMP2-2019/003425-016, č. zmluvy ÚPPVII: 31/2019 zo dňa 

5.3.2019 
(ďalej len „dodatok č. 1“) 

 

 

Článok 1 

Účastníci dohody 

 

1.1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

zastúpené:      Mgr. Ján Lazar 

                        štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe                

plnej moci č. p.: SL-OPS-2021/001914-079 zo dňa 7.4.2021 

 (ďalej len ako „MV SR“) 

 

a 

1.2.  

1.2.      Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

sídlo:  Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

IČO:  50349287 

zastúpené: Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

                        podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

 (ďalej len ako „MIRRI“) 

           (MV SR a MIRRI ďalej spolu len ako „účastníci dohody“), 

 

sa v súlade s článkom 8 bod 8.4. Dohody o poskytovaní údajov z registra fyzických osôb ev. č. 

MV SR: SVS-ORMP2-2019/003425-016, č. zmluvy ÚPPVII: 31/2019 zo dňa 5.3.2019 (ďalej 

len „dohoda“) dohodli na tomto dodatku č. 1, ktorým sa mení obsah dohody takto: 

 

Článok 2 

 Predmet dodatku č. 1 

 

2.1. Článok 1 bod 1.2. dohody znie: 

„1.2. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

         sídlo:            Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

         IČO:            50349287 

         zastúpené: Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.  

                                   podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a             

informatizácie Slovenskej republiky 

        (ďalej len ako „MIRRI“)“. 
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2.2. Zavedená legislatívna skratka „ÚPPVII“ sa v celom texte dohody nahrádza legislatívnou    

skratkou „MIRRI“. 

 

2.3. Článok 2 znie:  

„Článok 2 

Úvodné ustanovenie 

Register fyzických osôb (ďalej len „register“) spravuje MV SR v súlade s § 23a ods. 1 zákona 

č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri“) a zákona č. 

95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o informačných 

technológiách vo verejnej správe“).“. 

 

2.4. Článok 3 znie: 

„Článok 3 

Predmet dohody 

3.1. Predmetom tejto dohody je úprava bezplatného elektronického poskytovania údajov 

z registra medzi účastníkmi dohody, a to podľa zákona o registri, zákona č. 305/2013 Z. z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, zákona 

o informačných technológiách vo verejnej správe, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ochrane osobných údajov“), § 10 ods. 12 písm. e) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určujúceho, že 

správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis registra z trestov overujú určení zamestnanci 

orgánov verejnej moci a zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov, za účelom 

poskytovania údajov, elektronických odpisov a elektronických výpisov z registra, ktoré pri 

konkrétnej úradnej činnosti orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu, nahrádzajú rodný 

list, sobášny list, úmrtný list a potvrdenie o pobyte v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu 

podľa osobitných predpisov.  

 

3.2. Rozsah údajov poskytovaných z registra je uvedený v prílohe č. 1: Rozsah údajov 

poskytovaných z registra fyzických osôb (ďalej len „príloha č. 1“).“. 

 

2.5. V článku 4 bod 4.3. sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: 

„Prípadnú zmenu kontaktnej osoby nahlási kontaktný útvar, u ktorého zmena nastala, druhému 

kontaktnému útvaru najneskôr do piatich (5) dní.“. 

 

2.6. Článok 5 znie: 

„Článok 5 

Záväzky účastníkov dohody 

5.1. MV SR sa zaväzuje poskytnúť MIRRI:  

a) Potrebné technické údaje na zabezpečenie elektronického prístupu k údajom z registra podľa 

prílohy č. 1 tejto dohody. 

b) Dokumentáciu potrebnú na využívanie webových služieb, prostredníctvom ktorých bude 

mať MIRRI umožnený prístup k údajom podľa prílohy č. 1 tejto dohody. 

c) Verifikáciu údajov poskytnutých od MIRRI. 
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5.2.  MIRRI sa zaväzuje:  

a) V rámci prevádzky vlastných informačných systémov využívať prioritne aktualizáciu údajov 

o fyzických osobách z registra. 

b) Získavať informácie o fyzických osobách z registra prostredníctvom individuálnych dotazov 

len v odôvodnených prípadoch. Za odôvodnený prípad sa považuje projekt <oversi.gov.sk>, 

ktorý sa zaväzuje využívať získané informácie o fyzických osobách vždy iba pre danú 

transakciu a po ukončení transakcie ďalej údaje neuchovávať. 

c) Využívať webovú službu na poskytnutie historických údajov výlučne na účely poskytovania 

údajov, elektronických odpisov a elektronických výpisov z registra, ktoré pri konkrétnej 

úradnej činnosti orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu nahrádzajú sobášny list.  

d) Nebrať MV SR na zodpovednosť za nezrovnalosti, ktoré vzniknú pri vizualizácií údajov 

v elektronických výpisoch a elektronických odpisoch z registra. 

e) Poskytnúť MV SR zoznam účelov, na základe ktorých budú poskytované údaje, elektronické 

odpisy a elektronické výpisy z registra. 

f) V jednotlivých volaniach webových služieb uvádzať vždy nasledujúce údaje: IČO subjektu, 

kód účelu poskytnutia údajov, prihlasovacie meno určeného zamestnanca orgánu verejnej moci, 

ktorý výpis žiadal.“.  

 

2.7. V článku 6 body 6.5 až 6.17 znejú:  

„6.5. Získaním údajov z registra MIRRI preberá na seba povinnosti sprostredkovateľa podľa 

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

(ďalej len „GDPR“), ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa – MV SR.  

6.6. Každý z účastníkov dohody sa zaväzuje, že neprevedie žiadne práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto dohody, resp. ich časť na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhého účastníka dohody.  

6.7. MV SR zodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov o fyzických osobách poskytovaných 

z registra MIRRI spôsobom podľa článku 4 bodu 4.1., údaj sa považuje za správny a aktuálny, 

kým sa nepreukáže opak. 

6.8. MV SR zodpovedá za porušenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré vedie k náhodnému 

alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, 

ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú v zdrojových informačných systémoch 

registra, alebo neoprávnený prístup k nim. 

6.9. MIRRI zodpovedá za porušenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré vedie k náhodnému 

alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, 

ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú v informačných systémoch MIRRI, alebo 

neoprávnený prístup k nim prostredníctvom informačných systémov MIRRI. 

6.10. MIRRI sa zaväzuje nepretržite evidovať informácie o prístupoch oprávnených osôb k 

týmto údajom na ich jednoznačnú identifikáciu. Doba archivácie o prístupoch oprávnených 

osôb k údajom je najmenej päť rokov. MIRRI zabezpečí, že údaje, ktoré takto získalo, bude 

využívať len na plnenie úloh ustanovených zákonmi a na účely, pre ktoré tieto údaje v súlade s 

touto dohodou vyžiadalo. MIRRI je povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch  

a zaviazať mlčanlivosťou všetkých zamestnancov alebo pracovníkov, ktorí prídu do styku 

s osobnými údajmi, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru, 

štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu fyzických osôb. 

6.11. MIRRI po získaní údajov z registra plní povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutých osôb 

vymedzených kapitolou III GDPR.  
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6.12. V prípade vzniku porušenia ochrany osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 12 GDPR 

v súvislosti s plnením predmetu tejto dohody sa účastníci tejto dohody zaväzujú poskytnúť si 

navzájom všetku potrebnú súčinnosť pri plnení povinností voči dozornému orgánu i dotknutej 

osobe v zmysle čl. 33 a 34 GDPR, a tiež pri zabezpečení odstránenia, či minimalizácie príčiny 

a následkov takéhoto porušenia. 

6.13. MV SR sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, ktoré je možné od neho požadovať 

pri minimalizácii škody v konaní o uložení sankcie za porušenie povinnosti týkajúcej sa 

ochrany osobných údajov v informačných systémoch a zaväzuje sa k úzkej spolupráci s MIRRI 

a/alebo oprávnenými subjektmi.  

6.14. Na písomnú žiadosť MIRRI a/alebo oprávneného subjektu MV SR poskytne MIRRI 

a/alebo oprávnenému subjektu všetky informácie týkajúce sa konania o uložení sankcie 

za porušenie povinnosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov v informačných systémoch 

spôsobené tým, že oprávnené subjekty využívali údaje nad rámec oprávnení vyplývajúcich 

z osobitných predpisov a ustanovení tejto dohody.  

6.15. MIRRI sa zaväzuje na požiadanie MV SR poskytnúť potrebnú súčinnosť a pomoc, resp. 

zabezpečiť potrebnú súčinnosť a pomoc prostredníctvom oprávnených subjektov 

pri minimalizácii škody v konaní o uložení sankcie za porušenie povinnosti týkajúcej sa 

ochrany osobných údajov v informačných systémoch, najmä poskytnúť do piatich (5) 

pracovných dní od požiadania potrebné podklady tak, aby ich MV SR mohlo predložiť v konaní 

o udelení sankcie.  

6.16. MIRRI sa zaväzuje v celom rozsahu nahradiť MV SR škodu, ktorá mu vznikne 

prípadným uložením sankcií podľa zákona o ochrane osobných údajov a príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka v dôsledku porušenia povinnosti dohodnutej v tejto dohode, ak túto 

škodu preukázateľne zavinilo.  

6.17. MIRRI ani oprávnené subjekty nezodpovedajú za škodu, ktorá MV SR vznikne 

uložením sankcie za porušenie povinnosti týkajúcej sa ochrany údajov v informačných 

systémoch z akéhokoľvek iného dôvodu, ako je použitie a overenie údajov vo väčšom ako 

dohodnutom rozsahu, na iný ako zákonný a dohodnutý účel a v prípade použitia poskytnutých 

údajov neoprávnenou treťou osobou, pokiaľ MIRRI, resp. oprávnený subjekt, túto škodu 

preukázateľne nezavinili.“. 

 

2.8.  Príloha č. 1 - Rozsah údajov poskytovaných z registra fyzických osôb, znie: 

 

„Príloha č. 1 

 

Rozsah údajov poskytovaných  z registra fyzických osôb  

 

O občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky: 

a) osobné údaje:  

1. meno,  

2. priezvisko,  

3. akademický titul,  

4. rodné priezvisko, 

5. rodné číslo,  

6. dátum narodenia, 

7. miesto narodenia,  

8. okres narodenia, 

9. štát narodenia, 

10. pohlavie 
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11. rodinný stav, 

12. dátum a miesto úmrtia,  

b) údaje o pobyte:  

1. trvalý pobyt (dátum prihlásenia, skončenia):  

1a. názov okresu,  

1b. názov obce,  

1c. názov časti obce,  

1d. názov ulice,  

1e. orientačné číslo,  

1f. súpisné číslo,  

1g. číslo bytu,  

2. prechodný pobyt (dátum prihlásenia, dobu pobytu):  

2a. názov okresu,  

2b. názov obce,  

2c. názov časti obce,  

2d. názov ulice,  

2e. orientačné číslo,  

2f. súpisné číslo,  

2g. číslo bytu, 

c) údaje o vzťahoch k iným osobám: 

1. osobné údaje otca: 1a. meno, 1b. priezvisko, 1c. rodné priezvisko, 1d. rodné číslo, 

2. osobné údaje matky: 2a. meno, 2b. priezvisko, 2c. rodné priezvisko, 2d. rodné číslo, 

3. osobné údaje dieťaťa: 3a. meno, 3b. priezvisko, 3c. rodné priezvisko, 3d. rodné číslo, 

4. osobné údaje manžela/manželky: 4a. meno, 4b. priezvisko, 4c. rodné priezvisko, 4d. rodné 

číslo, 

d) administratívne údaje o osobe: 

1. údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony. 

 

O občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky: 

a) osobné údaje:  

1. meno,  

2. priezvisko,  

3. akademický titul,  

4. rodné priezvisko, 

5. rodné číslo,  

6. dátum narodenia,  

7. miesto narodenia, 

8. okres narodenia 

9. štát narodenia, 

10. pohlavie, 

11. rodinný stav,  

12. dátum a miesto úmrtia, 

 b) údaje o pobyte:  

1. začiatok pobytu v zahraničí,  

2. štát pobytu,  

3. miesto pobytu,  

4. údaj o prechodnom pobyte na území Slovenskej republiky,  

5. údaj o skončení trvalého pobytu,  

 c) údaje o vzťahoch k iným osobám: 
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1. osobné údaje otca: 1a. meno, 1b. priezvisko, 1c. rodné priezvisko, 1d. rodné číslo, 

2. osobné údaje matky: 2a. meno, 2b. priezvisko, 2c. rodné priezvisko, 2d. rodné číslo, 

3. osobné údaje dieťaťa: 3a. meno, 3b. priezvisko, 3c. rodné priezvisko, 3d. rodné číslo, 

4. osobné údaje manžela/manželky: 4a. meno, 4b. priezvisko, 4c. rodné priezvisko, 4d. rodné 

číslo, 

d) administratívne údaje o osobe: 

1. údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony.  

 

O cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol 

udelený azyl na území Slovenskej republiky, v rozsahu uvedenom v doklade o pobyte vydanom 

podľa osobitného zákona (zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

O cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky evidovaných v informačných  

systémoch vedených podľa osobitného predpisu (zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v tomto rozsahu:  

1. meno,  

2. priezvisko,  

3. rodné priezvisko, 

4. dátum narodenia,  

5. miesto narodenia, 

6. štát narodenia, 

7. štátna príslušnosť, 

8. pohlavie, 

9. titul,  

10. dátum úmrtia,  

11. miesto úmrtia, 

12. štát úmrtia, 

13. adresa posledného známeho pobytu,  

14. štát pobytu,  

15. identifikátor fyzickej osoby.“. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1.  Ostatné ustanovenia dohody sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

3.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými 

zástupcami oboch účastníkov dohody.  

 

3.3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, 

z ktorých po jeho podpísaní MV SR dostane dva (2) rovnopisy a MIRRI dostane tri (3) 

rovnopisy. 

 

3.4. Práva a povinnosti účastníkov dohody podrobnejšie neupravené, sa riadia všeobecnými 

záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
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3.5. Účastníci dohody vyhlasujú, že si vzájomne dôverujú a že žiadny z nich nebude 

vyvodzovať právne dôsledky voči druhému účastníkovi dohody v prípade poskytnutia 

neúplných alebo nepresných údajov. 

 

3.6. Účastníci dohody vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a že tento dodatok č. 1 uzatvárajú na základe ich skutočnej, vážnej, určitej a 

slobodnej vôle, že tento dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni, pod nátlakom, ani za 

zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

 

 

  

 

 

Za MV SR:      Za MIRRI: 

 

V Bratislave dňa ............................   V Bratislave dňa ............................ 

 

 

 

 

........................................................   ........................................................ 

              Mgr. Ján Lazar                                        Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

        štátny tajomník MV SR                               podpredsedníčka vlády a ministerka MIRRI 


