Metodické usmernenie
Výpis a odpis z Registra trestov Slovenskej republiky
Odo dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon 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 časti
elektronické získavanie a vydávanie výpisu a odpisu z Registra trestov Slovenskej republiky
(ďalej len „RT“).
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vytvoril
riešenie pre orgány verejnej moci, aby bolo možné splniť si ich zákonnú povinnosť
vyplývajúcu zo zákona proti byrokracii, a to portálové riešenie OverSi. Zmena vypúšťa
povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby predkladať výpis z RT. Žiadateľ poskytne iba
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z RT.

Konečným stavom do budúcna je pripravenosť orgánov verejnej správy na ich priame
integrácie na jednotlivé informačné systémy verejnej správy.

Elektronický odpis z RT
Vzhľadom na citlivosť poskytovaných údajov z RT je dôležité upozorniť, že získavanie
elektronického odpisu z RT nebude možné prostredníctvom portálového riešenia OverSi.
V prípade potreby získania elektronického odpisu z RT z informačného systému registra
trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je potrebné použiť Extranet portál
prístupný zo siete Govnet pre oprávnených žiadateľov. Pre viac informácii kontaktujte
podatelna.rtgp@genpro.gov.sk.

Elektronický výpis z RT – personálna agenda
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza
Centrálny informačný systém štátnej služby, súčasťou ktorého je aj register výberových
konaní (ďalej len „register“).
Od 1. júna 2017 sa zobrazujú v registri všetky výberové konania, ktoré boli služobnými
úradmi vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v štátnej službe podľa zákona
o štátnej službe.
Prostredníctvom tohto registra je možné získavať elektronický výpis z RT pre potreby
overenia predpokladu bezúhonnosti.

Viac informácií k možnosti uchádzať sa o štátnu službu nájdete na internetovej stránke
samotného registra, na ktorý sa dostanete kliknutím na nasledovný internetový odkaz:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList
Príručku k práci s registrom nájdete na nasledovnom internetovom
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eDemokracia/RVK_navod_uchadzac.pdf

odkaze:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, pokiaľ zamestnávateľ, ktorý je súčasne služobným úradom podľa osobitného
predpisu, postup v prípade získavania elektronického výpisu z RT je obdobný ako pri
získavaní elektronických výpisov ako pri štátnej službe.
V ostatných prípadoch je vzhľadom na rozdielnu povahu zamestnávateľa, to znamená, že ide
o zamestnávateľa, ktorý nie je súčasne služobným úradom, je technickým riešením IS
CSRÚ. Orgány verejnej moci a subjekty budú môcť pomocou integrácie s IS CSRÚ
získavať všetky potrebné údaje alebo výpisy priamo do svojich agendových systémov.
V tomto momente sú vedené rokovania pre zabezpečenie možnosti získavania výpisov z RT elektronicky
prostredníctvom portálového riešenia OverSi v prípade pracovnoprávnych vzťahov so zamestnávateľom, ktorý
nie je služobným úradom, nakoľko predmetná služba nie je schválená z legislatívnych dôvodov.

Elektronický výpis z Registra trestov pre právnické osoby
Vzhľadom na skutočnosť, že informačný systém registra trestov právnických osôb nie je
momentálne dostupný, získavať výpis elektronicky prostredníctvom portálového riešenia
OverSi nie je možné.
Elektronický výpis z RT pre právnické osoby je možné získať prostredníctvom tlačiva č. 8A,
ktoré je potrebné elektronicky odoslať na emailovú adresu podatelna.rtgp@genpro.gov.sk.
Tlačivo č. 8A je dostupné na nasledujúcej linke:
https://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis-12f3.html#Tlačivá
Výpis bude doručený prostredníctvom poštovej prepravy, preto odporúčame o výpis žiadať
v dostatočnom časovom predstihu.

Legislatívne usmernenie:
V prípadoch, ak neboli schválené účely pre vyžiadanie elektronického výpisu z RT je
potrebné vykonať legislatívnu nápravu pre jednotlivé osobitné predpisy.
Zákon proti byrokracii novelizoval zoznam zákonov, ktoré upravujú konania, v ktorých nie je
možné dožadovať sa listinnej formy výpisov.
Nejde však o taxatívny, t. j. uzavretý výpočet zákonov (účelov).
Ak vyžadovanie výpisov v listinnej forme vyplýva zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, orgány verejnej moci sú Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 84 z 21.
februára 2018 k návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon proti byrokracii) povinné zosúladiť tieto všeobecne záväzné právne predpisy.
Ak existujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré nie sú v súlade so zákonom proti
byrokracii, je potrebná novelizácia.
Táto úloha im vyplýva z vyššie uvedeného uznesenia vlády Slovenskej republiky.

V tomto prípade neváhajte kontaktovať legislatívne oddelenie Úradu
podpredsedu
vlády
Slovenskej
republiky
pre
investície
a informatizáciu, ktoré pripravuje novelizáciu zákona proti
byrokracii.
Napríklad, v prípade zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov, GP SR neakceptuje zákonný nárok podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní
z dôvodu, že z aktuálneho znenia zákona nie je možné určiť zoznam konkrétnych orgánov
verejnej moci. Fakt, že uchádzač má preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie
starším ako tri mesiace, nedefinuje spôsob a právny účel prístupu k RT prostredníctvom
portálu OverSi. Je preto potrebná úprava zákona za účelom definovania zoznamu
konkrétnych orgánov verejnej moci a spôsobu získania výpisu z RT SR. Odporúčam v tejto
veci obrátiť sa so žiadosťou o výkladové stanovisko na Úrad pre verejné obstarávanie.

K žiadaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov uvádzame, že v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jedným
zo zákonných dôvodov spracovávať osobné údaje je, okrem iného, spracúvanie osobných
údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej orgánu verejnej moci.
Usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
- „Vzhľadom na uvedené považujeme získavanie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej
osobných údajov potrebných na vyžiadanie za nadbytočné a zmätočné....Úrad tiež zastáva
názor, že cieľom návrhu nového zákona je znižovanie administratívnej záťaže, domnievame
sa však, že práve ponechaním súhlasu by došlo k jej zvýšeniu.“
- „..., pokiaľ ide o právny základ v podobe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, z
dôvodu prísnej formalizácie súhlasu so spracúvaním ako aj dôsledkov odvolania súhlasu, na
ktoré sme už poukazovali v rámci uplatnenej pripomienky k návrhu zákona o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), sa vhodnejšou
legislatívnou úpravou javí, aby osobitné zákony priamo ukladali povinnosť dotknutej osoby
osobné údaje poskytnúť zákonom vymedzenému subjektu, na účely preukázania
bezúhonnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je od nich vyžadovaná v zmysle
osobitného predpisu.“
Odporúčame upraviť používané formuláre o tie časti, ktoré potrebujete pre vašu úradnú
činnosť a výkon verejnej moci.
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