
 

Príloha č. 2 – Zoznam príjemcov1 
 

 

Subjekt (okruh subjektov) 

 

Právny základ  

poskytovania/sprístupňovania 

 osobných údajov 

 

 

Národná banka Slovenska 

zákon o poisťovníctve 

zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným 
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

 

súdy 

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

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov 

orgány činné v trestnom konaní zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov 

 

 

daňové orgány 

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v 
oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, 
služba cudzineckej polície, služba finančnej polície 
Policajného zboru 

zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 
neskorších predpisov 

osobitný útvar služby finančnej polície Policajného 
zboru - finančná spravodajská jednotka 

plnenie úloh poisťovne podľa zákona č. 297/2008 
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
aktuálnom znení 

 

súdni exekútori 

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov 

správcovia a predbežní správcovia v konkurznom 
konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom 
konaní alebo v konaní o oddlžení, dozorní 
správcovia 

 

zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

                                                           
1 okrem sprostredkovateľov. Zoznam sprostredkovateľov sa nachádza v prílohe č. 3 tohto oznámenia 
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advokáti 

zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov 

notári zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 
predpisov 

znalci, tlmočníci, prekladatelia zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

audítori  a orgány, ktoré vykonávajú nad týmito 
audítormi dohľad 

zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite 
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

 

 

likvidační zástupcovia pri likvidácii zahraničných 
škodových udalostí (v zmysle čl. 4 Smernice 
2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady), resp. 
korešpondenti (v zmysle čl. 4 Interných pravidiel) – 
zástupcovia v tzv. krajinách Zelenej Karty 

SMERNICA 2000/26/ES EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY zo 16. mája 2000 o 
aproximácii právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o 
zmene a doplnení smerníc Rady č. 73/239/EHS a 
88/357/EHS (Štvrtá smernica o poistení 
motorových vozidiel) 

Vnútorné predpisy Rady kancelárií zo dňa 30. 
mája 2002 účinné od 1. júla 2003 (Interné 
pravidlá) 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo 
ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, 
poplatkov a colníctva 

zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene 
informácií o finančných účtoch na účely správy 
daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

Slovenská kancelária poisťovateľov – poskytovanie 
informácií do Registra PZP 

zákon o PZP 

poisťovne – poskytovanie informácií do 
Centrálneho registra poistných udalostí 

zákon o poisťovníctve 

iné osoby a orgány, ktorým je podľa zákona 
o poisťovníctve a podľa osobitných predpisov 
oprávnená poskytovať/sprístupňovať informácie 
alebo ktorým má poisťovňa zákonom uloženú 
povinnosť informácie poskytovať/sprístupňovať – 
napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR 

príslušný všeobecne záväzný právny predpis 

Sociálna poisťovňa – poskytovanie osobných 
údajov na účely overovania miery poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
v súvislosti s oslobodením od platenia poistného 
a na účely zistenia a overenia aktuálneho stavu 
vydaného rozhodnutia o priznaní invalidného 
dôchodku 

súhlas dotknutej osoby 

 


