
1 

 

IS konania o opravných prostriedkoch upravených 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 
 

 

Prevádzkovateľ: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO: 42355826, ktorý má 

určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: ooudu@nsat.sk), spracúva osobné údaje fyzických osôb 

jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS konania o 

opravných prostriedkoch upravených 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“ za účelom vybavovania podaných opravných prostriedkov uplatnených podľa 

ustanovenia § 21j 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; a to na právnom základe 

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 a zákona č. 71/1967 Z. z. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

Účel spracúvania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 

Kategórie dotknutých 

osôb 

Vybavovanie podaných 

opravných prostriedkov 

uplatnených podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 – Divízia civilného letectva. 

- § 21j 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,  

- zákon č. 71/1967 Z.z o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Fyzické osoby - 

jednotlivci 

Vybavovanie podaných 

opravných prostriedkov 

uplatnených podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

– Divízia vnútrozemskej 

plavby. 

- § 21j 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,  

- zákon č. 71/1967 Z.z o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Fyzické osoby - 

jednotlivci 

Vybavovanie podaných 

opravných prostriedkov 

uplatnených podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 – Divízia dráh a dopravy na 

dráhach. 

- § 21j 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,  

- zákon č. 71/1967 Z.z o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Fyzické osoby - 

jednotlivci 

Vybavovanie podaných 

opravných prostriedkov 

uplatnených podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

- § 21j 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,  

- zákon č. 71/1967 Z.z o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Fyzické osoby - 

jednotlivci 
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Kategórie spracúvania osobných údajov 

Bežné osobné údaje: 

 titul,  

 meno a priezvisko,  

 adresa trvalého/prechodného pobytu,  

 adresa na doručovanie v elektronickej forme,  

 podpis.  

 

Osobitná kategória osobných údajov: 

 ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou 

osobou v rámci konania. 

 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu 10 rokov podľa Registratúrneho poriadku 

a plánu Dopravného úradu a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou 

registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.  

 

Osobné údaje prevádzkovateľ získava z nasledujúcich zdrojov: 

 zo spisu k sprístupneniu informácií a podaného opravného prostriedku žiadateľom, resp. 

z konania o tomto opravnom prostriedku. 

 

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú tretie strany, ktoré majú na ne 

nárok na základe platných právnych predpisov:  

1) iné orgány verejnej správy 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 a zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov,  

2) orgány činné v trestnom konaní podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok  

v znení neskorších predpisov,  

3) súdy 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, 

zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 

161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a zákona  č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov, 

4) iný oprávnený subjekt podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, 

5) dotknutá osoba/jednotlivec 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, 

6) dotknutá osoba/jednotlivec pri realizácii práv dotknutých osôb/jednotlivca podľa zákona č. 

18/2018 Z. z. 

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou 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 a zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov.  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi 

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne prevádzkovateľovi osobné 
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údaje, ktoré sa jej týkajú, prevádzkovateľ postupuje v konaniach o podaných opravných prostriedkov 

uplatnených podľa ustanovenia §21j 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 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 a zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej 

krajiny, resp. medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nerealizuje automatizované individuálne 

rozhodovanie vrátane profilovania. 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa 

dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na 

obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať 

spracúvanie osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na 

Úrad na ochranu osobných údajov 

 

Žiadosti a námietky pri uplatňovaní práv je potrebné posielať v listinnej forme na adresu:  

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 82305 Bratislava alebo na email: ooudu@nsat.sk. 

 

 

 

 


