
SEMINÁR ODPORÚČAME: 
starostom obcí, primátorom miest,  prednostom 
úradov, hlavným  kontrolórom, odborným 
zamestnancom obcí/miest. 
 

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S PRÁVNOU 
ÚPRAVOU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
(GDPR) 
§  Prehľad povinností podľa GDPR a zákona  
    č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  
§  Bezpečnostná dokumentácia. 
§  Zodpovedná osoba za ochranu. 
§  Najčastejšie nedostatky pri dodržiavaní GDPR 
    legislatívy a sankcie. 
§  Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov. 
§  Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch  
    a súkromie zamestnanca na pracovisku. 
§  Vyhotovovanie a šírenie fotografií 
    a videozáznamov. 

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY PRI POSKYTOVANÍ 
INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA O SLOBODE 
INFORMÁCIÍ A PRAKTICKÉ RIEŠENIA 
§  Prehľad častých pochybení obcí,  
    miest pri sprístupňovaní informácií na žiadosť 
   podľa zákona o slobode informácií. 
§  Ochrana osobných údajov a osobnosti ako právny  
    základ na odmietnutie informácie. 
§  Ochrana obchodného tajomstva. 
§  Autorskoprávna ochrana. 
§  Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí 
    o informácie.  
§  Šikanózne žiadosti - možnosti právnej ochrany.  
§  Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení 
    informácií. 
§  Sankcie a dôsledky nedodržania povinností  
    podľa zákona o slobode informácií - prokuratúra, 
   priestupkové konanie.  
§  Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr, 
    uznesení OZ a ďalších dokumentov. 
§ Opakované použitie informácií (OPI).   
 

DISKUSIA 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Lektor:              Mgr. Vladimír PIROŠÍK  
                       - advokát  

Termín: 5. máj 2020  utorok 

začiatok o 9.00 h 
- prezentácia od 08.30 h  
- predpoklad. ukončenie 13.00 h 

Miesto:    Kongresová sála č. 264, budova 
                   Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

             Ul. K dolnej stanici  20A, TRENČÍN  
    (zadná strana viď popis miesta) 

Poplatok: 20,- € /1 oso., členské obce/mestá a ich RO/PO 

                  30,- € /1 osoba ostat. 
- účastnícky poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY 
NAJNESKÔR DVA PRACOVNÉ DNI PRED KONANÍM 
ŠKOLENIA BOLA PLATBA PRIPÍSANÁ  na účet číslo: 
0666053002/5600, IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 
3002, BIC kód banky KOMASK2X, VS: 552020, ŠS: IČO 
vedený v Prima banka a.s.., pobočka Trenčín.  PLATBY V  
HOTOVOSTI  NEPRIJÍMAME.   
- zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah 
medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára, - 
organizátor: RZMOSP Trenčín, registrácia: KÚ Trenčín č. 
47/2000/20.7.2000 IČO: 34006273,  DIČ: 2021265081,- poplatok 
je stanovený dohodou v zmysle Z.č.18/1996 Z.z. o cenách, - 
v poplatku sú zahrnuté režijné náklady organizátora, lektora 
a občerstvenie, - nie sme platcami DPH, - pozvánka obsahuje 
všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s výpisom z účtu  
o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie, - v zmysle ochrany 
autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára 
realizovať obrazové a zvukové záznamy, - v prípade neúčasti 
poplatok nevraciame. 

Uzávierka prihlášok: 

-  záväznú prihlášku zašlite obratom, najneskôr  
do 30.4.2020 na adresu: RZMOSP – Regionálne   
vzdelávacie centrum,  K dolnej stanici 20A (budova TSK), 
911 01 Trenčín,  
e-mail: rvctn@stonline.sk, Najjednoduchšie prihlásenie sa 
cez www.avs-rvc.sk, záložka TRENČÍN. 
 
 
 
 
                                Mgr. Jaroslava Pupišová 

             riaditeľka kancelárie združenia 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na odborný seminár 

Zákon ochrana osobných údajov a Infozákon, 
ktorý sa bude konať dňa 05.05.2020 

najjednoduchšie prihlásenie sa 
cez www.avs-rvc.sk 

Obec, mesto: 
______________________________ 

E-mail: _________________________ 

Telefón: ________________________ 

Mená účastníkov: 

1._____________________________

2._____________________________ 

Potvrdzujeme,  že  sme  poukázali    prevodným 

príkazom poplatok vo výške _________ € za 

__účastníka/ov  s  VS: 552020 ŠS: IČO organizácie 

(PLATBY V  HOTOVOSTI NEPRIJÍMAME) na  Vaše 
číslo účtu IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002, BIC kód 

banky KOMASK2X,  vedeného v Prima banka 
Slovensko, Trenčín z nášho účtu číslo:  

___________________________ 
vedeného v peňažnom ústave:  

___________________________ 

Poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY NAJNESKÔR  

DVA PRACOVNÉ DNI PRED KONANÍM ŠKOLENIA BOLA PLATBA 

PRIPÍSANÁ  na účet organizátora. 
 
V ______________ dňa __________ 
 

 

 

                    _______________________ 
podpis, pečiatka 

 
Adresa: RZMOSP – Regionálne   vzdelávacie 

centrum,  K dolnej stanici 20A (budova TSK), 911 01 

Trenčín, e-mail: rvctn@stonline.sk,  
 

 



Otázky pre lektora: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________  
 

 

 

RZMOSP RVC Trenčín 
je členom 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
O VZDELÁVACÍCH 

AKTIVITÁCH  
nájdete na www.avs-rvc.sk 

 

POPIS MIESTA KONANIA SEMINÁRA: 
budova Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
sa nachádza na ulici K dolnej stanici 20A, medzi 
budovami Finančná správa – Daňový úrad Trenčín 
a budovou Sociálnej poisťovne Trenčín.  
V prípade, že budete cestovať autom  
- je možné zaparkovať na platenom parkovisku 
oproti budovy TSK na ul. Jilemnického alebo na 
parkovisku medzi budovami sociálnej poisťovne a 
polikliniky.  
Ak pricestujete vlakom, autobusom zo železničnej 
alebo autobusovej stanice, ktoré sú spolu, cesta peši 
trvá cca 25 min. Smer mestský park M.R.Štefánika, 
cez Mierové námestie, smer nám. sv. Anny, ul. 
Legionárska.  
V prípade, že využijete mestskú hromadnú dopravu, 
použite autobus č. 1, 2, (ak nastúpite na ul. Hasičská 
aj  MHD č. 8) vystúpiť treba na zastávke 
Legionárska,  budova Allianz – Slovenská poisťovňa, 
vedľa tejto budovy v pravo je Daňový úrad TN 
a budova TSK. 
 
 

 
 
 
 
 

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ 
STREDNÉHO POVAŽIA 

K dolnej stanici 20A, 911 01 TRENČÍN 
  +421 905680840, : rvctn@stonline.sk 

registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000/20.7.2000 
IČO: 34006273    DIČ: 2021265081 
Naša značka: RZMOSP/2020/3-19 

 

VÁS POZÝVA 
NA ODBORNÝ SEMINÁR 

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI  
S PRÁVNOU ÚPRAVOU  

OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
(GDPR) 

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY  
PRI POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ PODĽA  

ZÁKONA O SLOBODE INFORMÁCIÍ  
– PRÁVNE MINIMUM  

pre obce a mestá 
 
_______________________________________ 

Dátum: 5. máj 2020 utorok 

Začiatok: 09.00 h 
Miesto: Kongresová sála č. 264,  
  budova Trenčianskeho  
  samosprávneho kraja,  

Ul. K dolnej stanici  20A,  
  TRENČÍN  

 


