
 
VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM so sídlom Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1, IČO: 00164615 
(ďalej len ako „NOC“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade 
s Nariadením1 a Zákonom o ochrane osobných údajov2. 

NOC je kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním, 
zriadené podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti. 

Pri spracúvaní osobných údajov NOC ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané 
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Na nižšie uvedené účely sú dotknutými osobami fyzické osoby, ktoré sa zapoja do niektorej z aktivít 
organizovaných NOC, napríklad súťaží, prezentačných akcií, festivalov, vzdelávania, fyzické osoby, 
o ktorých sú spracúvané osobné údaje pri vedení centrálneho zoznamu kolektívov a jednotlivcov 
v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, fyzické osoby, pre ktoré 
NOC zabezpečuje stravovanie a ubytovanie, fyzické osoby, ktoré sú členmi poroty a osoby pozvané 
na základe personalizovanej pozvánky a permanentky na organizované podujatia a festivaly. 
Dotknutými osobami môžu byť aj návštevníci podujatí. 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností NOC ako zamestnávateľa, 
ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca NOC alebo jemu blízkou osobou. 

Pri realizácii úloh a povinností NOC získavame vaše osobné údaje priamo od vás, alebo ich 
získavame pri plnení svojich povinností alebo úloh (napríklad pri organizovaní vzdelávacích aktivít) 
od tretích strán (napríklad váš zamestnávateľ). Na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sme 
získali pri plnení úloh a povinností NOC od tretích strán (nezískali sme ich priamo od vás), sa pre 
plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby môžu vzťahovať výnimky podľa čl. 14 
ods. 5 Nariadenia. 

NOC ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej 
činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných 
predpisov3. 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou 
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 
Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom (NOC) na 
spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade 
s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami NOC. Zo zálohových úložísk 
budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené 
bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie 
bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného 
incidentu. NOC je povinné zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými 
požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň 
ochrany osobných údajov. 

 
1 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 údajov). 
2 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
3 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 



 
I. Prečo spracúvame vaše osobné údaje (účely spracúvania) 

Podrobnosti o spracúvaní vašich osobných údajov, o právnych základoch, o poskytovaní osobných 
údajov a lehote uchovávania sú uvedené v prílohe tohto dokumentu, prehľadne spracované 
v tabuľke. 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať prostredníctvom sprostredkovateľa. NOC prehlasuje, že pri 
výbere sprostredkovateľa dbá o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov 
s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. 

II. Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov 

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 používame. 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. 

Právo na opravu 
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré 
o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo 
neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo 
doplnili. 

Právo na vymazanie 
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. 

Právo na obmedzenie spracúvania 
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať 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 využívať. 

Právo na prenosnosť údajov 
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, 
na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, 
ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo 
zmluvných strán. 

Právo namietať 
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je 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. 

Právo podať sťažnosť 
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia 
vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť priamo na Zodpovednú osobu na adrese: 
nocka@nocka.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame 
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na 
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete 
kontaktovať.



 
Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti 

lehota uchovávania 
Kategória príjemcov 

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie 
informácií a opravných prostriedkoch 
uplatnených podľa zákona o slobode 
informácií 

Zákonná povinnosť 
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
5 rokov 

žiadateľ a iné osoby, 
ktorých sa žiadosť týka, 
zverejňujú sa v rozsahu 
povinného zverejňovania 
(zmluvy, faktúry, 
objednávky) 

EŠIF (Európske štrukturálne 
a investičné fondy) 

Verejný záujem, Zákonná povinnosť 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1304/2013 
10 rokov 

oprávnené orgány, 
účastníci projektu, zmluvné 
strany 

Zmluvné vzťahy o poskytovaných 
službách a nájme bytových 
a nebytových priestorov 

Verejný záujem v spojení so zmluvou 
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, 
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
10 rokov 

zmluvné strany 

Organizovanie podujatí, konferencií, 
vzdelávania, vrátane propagácie 
podujatí a informovania o ich priebehu 

Verejný záujem v spojení so zmluvou 
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 
Zriaďovacia listina Národného osvetového centra 
Zmluvný vzťah 
(zverejňovanie osobných údajov na plagátoch, programoch organizovaných 
podujatí, v médiách, prezentačných materiáloch, na webovom sídle NOC 
a sociálnych sieťach je vo verejnom záujme) 
10 rokov 

zúčastnené strany, 
zverejnenie v masmédiách, 
na webovom sídle NOC, 
v médiách a na sociálnych 
sieťach a pod. 

Celoživotné vzdelávanie, plnenie úloh 
štátnej kultúrnej politiky a ďalšieho 
odborného vzdelávania v oblasti 
miestnej a regionálnej kultúry 
a osvetovej činnosti (umelecké, 
profesijné, občianske) 

Verejný záujem v spojení so zmluvou 
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 
Zriaďovacia listina Národného osvetového centra 
Zmluvný vzťah (zabezpečenie ubytovaniam, stravovania, vzdelávania a pod.) 

zúčastnené strany, 
zverejnenie v masmédiách, 
na webovom sídle NOC, 
médiách a na sociálnych 
sieťach a pod. 



 
(zverejňovanie osobných údajov na plagátoch, programoch organizovaných 
podujatí, v médiách, prezentačných materiáloch, na webovom sídle NOC 
a sociálnych sieťach je vo verejnom záujme) 
10 rokov 

Koordinácia výskumu a štátneho 
štatistického zisťovania v oblasti kultúry 

Verejný záujem 
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
Stratégia výskumu kultúry 
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 9. októbra 2017, ktorou sa 
vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 
Archívna hodnota 

poskytujú alebo zverejňujú 
sa len agregované dáta 
(neobsahujú osobné údaje) 

Vydavateľská činnosť (časopisy, 
publikácie, iná publikačná činnosť) 

Verejný záujem 
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 
Zmluva, Súhlas (v špecifických prípadoch; dotknuté osoby budú informované 
individuálne) 
Archívna hodnota 

zverejňovanie, národný 
archív 

Podpora rozvoja kultúrnej identity 
a medzikultúrneho dialógu na 
celoslovenskej úrovni, šírenie 
informácií o aktuálnom stave a vývoji 
regionálnej a miestnej kultúry, ochrana 
a rozvoja nehmotného kultúrneho 
dedičstva, podpora a rozvoj záujmovej 
umeleckej činnosti a neprofesionálnej 
umeleckej tvorby, najmä podpora 
činnosti kolektívov a jednotlivcov z 
oblasti záujmovej umeleckej činnosti 
a neprofesionálnej umeleckej tvorby, 
zabezpečovaním postupových súťaží 
a prehliadok a realizáciou 
prezentačných a súťažných podujatí 
v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti 
(napr. festivaly) 

Verejný záujem 
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 
Zmluva, Súhlas (v špecifických prípadoch; dotknuté osoby budú informované 
individuálne) 
(zverejňovanie osobných údajov na plagátoch, programoch organizovaných 
podujatí, v médiách, prezentačných materiáloch, na webovom sídle NOC 
a sociálnych sieťach je vo verejnom záujme) 
Archívna hodnota 

subjekty zabezpečujúce 
podujatia alebo súvisiacu 
podporu, zverejňovanie 

Zabezpečenia činnosti pracoviska pre 
národný register kultúrneho dedičstva 
a sprístupňovanie digitalizovaného 
kultúrneho dedičstva 

Verejný záujem 
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 
Archívna hodnota 

národný register kultúrneho 
dedičstva, zverejňovanie 



 
Zabezpečenia plnenia úloh Európskeho 
kontaktného bodu. 
EKB propaguje grantový program 
Európa pre občanov 2014 – 2020 
a pomáha žiadateľom pri príprave 
medzinárodných projektov spoločnej 
európskej histórie a občianskych aktivít. 

Verejný záujem 
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, 
Nariadenie Rady EÚ č. 390/2014 zo 14. apríla 2014 program Európa pre občanov 
na obdobie rokov 2014-2020 
Zmluva 
10 rokov 

Európska komisia 
(Generálne riaditeľstvo pre 
vnútorné záležitosti 
a migráciu (DG HOME). 
Implementácia programu 
(posudzovanie žiadostí, 
rozdeľovanie grantov 
a supervíziu projektových 
aktivít - Výkonná agentúra 
pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor 
a kultúru (EACEA) sídliaca 
v Bruseli. 

Vedenia centrálneho zoznamu 
kolektívov a jednotlivcov z oblasti 
záujmovej umeleckej činnosti 
a neprofesionálnej umeleckej tvorby. 
Zoznam je prístupný verejnosti 
prostredníctvom webového sídla. 

Verejný záujem 
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 
Archívna hodnota 

sprístupňuje sa verejnosti 

Správa registratúry, vrátane evidencie 
pošty 

Verejný záujem; Zákonná povinnosť 
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
10 rokov 

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, iný 
oprávnený subjekt 

Vedenie účtovníctva a stým súvisiace 
povinnosti 

Zákonná povinnosť v spojení s verejným záujmom 
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. 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 
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 
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 
10 rokov 

daňový úrad, objednávky, 
faktúry a zmluvy sa 
zverejňujú na webovom 
sídle a v Centrálnom 
registri zmlúv 

Prešetrovanie podnetov súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti 

Zákonná povinnosť 
Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený 
k 01.03.2019) 

účastníci konania 



 
Zákon č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
5 rokov 

Bezpečnosť a ochrana majetku, 
informácií, života a zdravia, aktív 
(vrátane sieťovej bezpečnosti, 
bezpečnosti objektov a monitorovania 
kamerovým systémom) 

Verejný záujem v spojení so Zákonnou povinnosťou 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
2 roky (objektová bezpečnosť), 1 rok (sieťová bezpečnosť), 7 dní (kamerové 
záznamy) 

sprostredkovateľ (SBS) 

Exekúcie Verejný záujem 
Zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok), 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 v znení 
neskorších predpisov 
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
5 rokov 

osoby oprávnené v zmysle 
príslušných predpisov, 
notári 

Kontaktné údaje Verejný záujem 
Zákony súvisiace s plnením úloh a povinností úradu podľa jednotlivých účelov 
spracúvania v spojení s § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
10 rokov alebo po dobu, kedy je osoba hlásená ako kontaktná 

zmluvné strany, strany 
komunikácie 

Vybavenie a evidencia uplatnených 
práv dotknutých osôb 

Zákonná povinnosť 
podľa Kapitoly III Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
5 rokov 

fyzické osoby uplatňujúce 
práva dotknutých osôb 

Súdne spory, uplatňovanie právnych 
nárokov a súdnych právomocí 

Verejný záujem 
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 
Zákon č. 160/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 
čl.9 ods. 2 písm. c) Nariadenia (GDPR), ak sú pre uplatňovanie právnych nárokov 
a súdnych právomocí nevyhnutné osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 
Nariadenia (GDPR) 
10 rokov 

účastníci konania, 
príslušný súd 

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok Verejný záujem 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

subjekt poskytujúci právnu 
podporu 



 
Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
5 rokov 

Výber zamestnancov Zákonná povinnosť, verejný záujem 
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 
1 rok 

neposkytujú sa 

Realizácia pracovnoprávnych vzťahov Zákonná povinnosť v spojení s verejným záujmom 
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. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
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. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch (služobné pasy) 
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných 
službách) 
zmluvný vzťah 
do 70 rokov veku zamestnanca 

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti; zverejňovanie 

Plnenie povinností zamestnávateľa voči 
sociálnej poisťovni 

Zákonná povinnosť 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 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 v znení neskorších 
predpisov 
10 rokov 

Sociálna poisťovňa 

Plnenie povinností zamestnávateľa voči 
zdravotnej poisťovni 

Zákonná povinnosť 
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona 
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
10 rokov 

Zdravotné poisťovne 



 
Kolektívne pracovno-právne vzťahy, 
benefity 

Zákonná povinnosť v spojení s verejným záujmom 
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 
§ 229 až § 250a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov 
Kolektívna zmluva 
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 
Zmluva, Podrobnejšie informácie sú poskytnuté v konkrétnych prípadoch 
10 rokov 

zástupcovia 
zamestnancov, 
zamestnanci, rodinní 
príslušníci zamestnancov 

Plnenie daňových povinností Zákonná povinnosť 
Zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
10 rokov 

Daňový úrad 

Mzdová politika zamestnávateľa Zákonná povinnosť v spojení s verejným záujmom 
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona 
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších 
predpisov 
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení 
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca 
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov 
10 rokov 

Zdravotné poisťovne, 
Sociálna poisťovňa, 
daňový úrad, DDS 

 


