
 

 

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
platné odo dňa 25.05.2018 

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým 

spôsobom v advokátskej kancelárii V4 Legal, s.r.o. spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych 

služieb. 

 

Naša advokátska kancelária sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti 

ochrany Vašich osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe 

zabezpečovať ochranu osobných údajov sa zaväzujeme získavať a uplatňovať v praxi najnovšie 

poznatky. Zároveň sa zaväzujeme budovať firemnú kultúru v oblasti bezpečnosti ochrany osobných 

údajov a zabezpečiť a následne zvyšovať všeobecné povedomie o tejto téme a jej dôležitosti. 

 

Naša advokátska kancelária postupuje rovnako ako v každej oblasti svojej činnosti aj vo vzťahu 

k ochrane osobných údajov s odbornou starostlivosťou a koná čestne, svedomito, primeraným 

spôsobom a dôsledne využíva v záujme našich klientov či iných dotknutých osôb všetky právne 

prostriedky, ktoré považuje za prospešné. Pritom dbáme na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných 

právnych služieb.  

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa naša advokátska kancelária riadi primárne Všeobecným nariadením 

EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami Zákona o ochrane osobných 

údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18), Kódexom správania prijatým 

Slovenskou advokátskou komorou (ďalej ako “SAK”) a ďalšími predpismi. Naša advokátska kancelária 

pri spracúvaní Vašich osobných údajov ďalej využíva odporúčania normy ISO/IEC 27001: 2013 s názvom 

„Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. 

Požiadavky.“, ale aj najnovšie legislatívne a akademické odporúčania. 

 

Zamestnanci našej advokátskej kancelárie a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinné 

zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone advokátskej činnosti 

alebo činnosti vykonávanej pri poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s výkonom advokácie dozvedeli. 

Povinnosti mlčanlivosti podliehajú všetky priame alebo nepriame informácie týkajúce sa klientov našej 

advokátskej kancelárie a všetky dôverné či citlivé informácie získané v súvislosti s akýmikoľvek 

činnosťami vykonávanými pre našu advokátsku kanceláriu. Táto povinnosť je základným pilierom 

poskytovania nášho právneho poradenstva. 
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Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 41 321 12 90, e-mailom 

na info@v4legal.sk alebo poštou na adresu nášho sídla: Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina.  

 

1 ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE? 

 

1.1 Osobné údaje znamenajú akékoľvek údaje, na základe ktorých Vás môžeme identifikovať, 

či už priamo alebo nepriamo. Osobné údaje tak môžu byť napríklad meno, priezvisko, fotografia 

alebo IP adresa.  

 

1.2 GDPR rozoznáva aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ku ktorej je potrebné pristupovať 

mimoriadne citlivo. Osobitné údaje sú také údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, 

politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových 

organizáciách, ale aj genetické údaje, biometrické údaje ako odtlačky prstov určené na Vašu 

identifikáciu, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa Vášho sexuálneho života alebo 

sexuálnej orientácie. 

 

2 PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?  

 

2.1 Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými 

údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, 

využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú 

automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

 

2.2 Spracúvanie osobných údajov našou advokátskou kanceláriou je nevyhnutné najmä preto, aby 

sme mohli:  

 

2.2.1 poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie; 

 

2.2.2 plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti a  

 

2.2.3 chrániť oprávnené záujmy našich klientov, našej advokátskej kancelárie a ďalších osôb.  
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3 NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOCH SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?  

 

Vaše osobné údaje 

potrebujeme na: 

Vaše osobné údaje máme právo 

spracúvať na základe: 

Pri spracúvaní Vašich osobných 

údajov zohľadňujeme najmä: 

výkon advokácie, 

t.j. na poskytovanie 

právnych služieb 

plnenia zákonných a zmluvných 

povinností alebo v prípade 

osobitných kategórií osobných 

údajov vtedy, ak je spracúvanie 

nevyhnutné na preukazovanie, 

uplatňovanie alebo obhajovanie 

právnych nárokov, alebo 

kedykoľvek, keď súdy vykonávajú 

svoju súdnu právomoc  

GDPR, Zákon o advokácii, 

Advokátsky poriadok, Občiansky 

zákonník a Obchodný zákonník  

poskytovanie iných 

ako právnych služieb  

plnenia zmluvy alebo plnenia 

zákonných povinností 

GDPR, Zákon o registri partnerov 

verejného sektora, Zákon o e-

Governmente, Občiansky zákonník 

a Obchodný zákonník, Zákon 

o nájme nebytových priestorov  

zabezpečenie súladu 

našej činnosti 

s právnymi predpismi 

a s predpismi SAK  

plnenia zákonnej povinnosti, 

oprávneného záujmu našej 

advokátskej kancelárie alebo tretích 

strán, verejného záujmu alebo 

obhajovania právnych nárokov  

GDPR, Zákon o advokácii, 

Advokátsky poriadok, Zákon 

o ochrane pred legalizáciou príjmov 

z trestnej činnosti, Zákon 

o oznamovaní protispoločenskej 

činnosti 

účely týkajúce sa 

ochrany oprávnených 

záujmov našej 

advokátskej 

kancelárie 

oprávneného záujmu našej 

advokátskej kancelárie alebo tretích 

strán spočívajúce najmä v snahe 

informovať našich klientov 

o činnosti našej advokátskej 

kancelárie a v konzultáciách 

s našimi partnerským V4 

organizáciami 

GDPR, Občiansky zákonník, 

Obchodný zákonník, Trestný 

poriadok, Trestný zákon, Civilný 

sporový poriadok, Civilný 

mimosporový poriadok, Správny 

súdny poriadok, Správny poriadok, 

Zákon o priestupkoch 

marketingové účely  súhlasu, ak nám ho udelíte alebo 

v niektorých prípadoch na základe 

oprávneného záujmu našej 

advokátskej kancelárie alebo tretích 

strán  

GDPR, Zákon o advokácii, Zákon 

o elektronických komunikáciách, 

Zákon o reklame, Zákon o ochrane 

spotrebiteľa, Občiansky zákonník  
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štatistické účely, 

archívne účely vo 

verejnom záujme 

a účely historického 

a vedeckého výskumu  

archivácie vo verejnom záujme, 

na účely vedeckého alebo 

historického výskumu 

či na štatistické účely 

GDPR, Zákon o archívoch 

a registratúrach 

personalistiku a mzdy  plnenia zákonnej povinnosti, 

oprávneného záujmu alebo plnenia 

zmluvy a vo vzťahu k osobitným 

kategóriám osobných údajov môže 

ísť o dodatočné podmienky, kedy 

je spracúvanie nevyhnutné na účely 

plnenia povinností a výkonu 

osobitných práv našej advokátskej 

kancelárie alebo dotknutej osoby 

v oblasti pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia a sociálnej 

ochrany, pokiaľ je to požadované 

platným právnym poriadkom alebo 

kolektívnou zmluvou podľa práva 

SR poskytujúcimi primerané záruky 

ochrany základných práv a záujmov 

dotknutej osoby 

GDPR, Zákonník práce, Zákon 

o advokácii a ďalšie predpisy 

účtovné a daňové 

účely  

plnenia zákonnej povinnosti  GDPR, osobitné zákony v oblasti 

účtovníctva a správy daní 

výberové konanie 

uchádzačov 

o pracovné pozície 

plnenia zmluvy, a to do momentu 

obsadenia príslušnej pracovnej 

pozície 

GDPR, Zákon o ochrane osobných 

údajov, Zákonník práce 

vytvorenie databázy 

potenciálnych 

uchádzačov 

o pracovné pozície 

v prípade uvoľnenia 

pracovnej pozície 

súhlasu, ak ho uchádzači udelia, 

a to na obdobie troch rokov alebo 

do momentu jeho odvolania 

GDPR, Zákon o ochrane osobných 

údajov 
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4 KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

 

4.1 Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v miere nevyhnutnej 

na poskytovanie právnych služieb a plnenie zákonných povinností, pričom ich príjemcovia 

sú povinní zachovávať mlčanlivosť, napr. osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých 

úkonov poskytovania právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, iným 

spoločnostiam patriacim do našej skupiny, našim účtovným poradcom, SAK (napr. v prípade 

disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej 

advokátskej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. V prípade, ak sprístupňujeme Vaše 

osobné údaje takýmto príjemcom, na požiadanie Vám poskytneme ich konkretizovaný zoznam.    

 

4.2 Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné 

údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme 

povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí 

a financovania terorizmu.  

 
4.3 Dávame však do Vašej pozornosti, že v prípade, ak navštívite našu skupinu V4 Legal na sociálnej 

sieti Facebook alebo našu skupinu V4 Legal, s.r.o. na sociálnej sieti LinkedIn, Vaše osobné údaje 

zhromažďujú aj rovnomenní prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí, a to v súlade 

s ich pravidlami spracúvania osobných údajov a Vašimi nastaveniami. Tieto okolnosti 

neovplyvňujeme. Pokiaľ máte záujem o informácie, ktoré publikujeme na daných sociálnych 

sieťach a súčasne nechcete, aby boli Vaše osobné údaje spracúvané, prosíme Vás, aby ste nás 

kedykoľvek kontaktovali prostredníctvom vyššie uvedených možností a my Vám informácie 

a aktuality o našej advokátskej kancelárii doručíme v inej forme.  

 

4.4 Naša advokátska kancelária je súčasťou medzinárodnej skupiny advokátskych kancelárií V4 Legal, 

ktorá pôsobí v Slovenskej republike, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku. Všetky potrebné 

kontakty a informácie o advokátskych kanceláriách nájdete na našej webovej stránke v sekcii 

kontakty. Tieto advokátske kancelárie spolu uzatvorili dohodu spoločných prevádzkovateľov, 

ktorej účelom je zabezpečiť zákonné a transparentné spracúvanie Vašich osobných údajov. 

Spoločné spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na oprávnenom záujme vyššie 

uvedených advokátskych kancelárií, ktorým je náš cieľ poskytovať klientom právne poradenstvo 

prostredníctvom vysoko kvalifikovaných medzinárodných tímov právnikov a zároveň zvýšiť 

úroveň Vašej bezpečnosti. Medzinárodnú sieť advokátskych kancelárií využívame aj na ochranu 

Vašich osobných údajov, a to napríklad ich zálohovaním na spoločných serveroch. Vyššie 

uvedené advokátske kancelárie starostlivo a dôkladne posúdili vplyv spoločného spracúvania 

osobných údajov na Vaše záujmy a základné práva a upravili svoje povinnosti tak, aby ste neboli 

https://sk-sk.facebook.com/v4legal/
https://www.linkedin.com/company/kadlubiec-starzyk-a-partneri-s.r.o./
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v dôsledku spoločného spracúvania osobných údajov vystavení zvýšenému riziku či nepohodliu. 

Pre Vás ako osobu, ktorej osobné údaje sú spracúvané vyššie uvedenými advokátskymi 

kanceláriami ako spoločnými prevádzkovateľmi, sa tak nič nemení a všetky naše povinnosti 

a Vaše práva podľa tohto oznámenia sú platné aj v takýchto prípadoch. 

 

5 DO KTORÝCH KRAJÍN PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

 

5.1 Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru 

(EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Využívame bezpečné cloudové služby overeného 

poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ. 

  

5.2 Upozorňujeme Vás však, že pokiaľ navštívite našu skupinu V4 Legal na sociálnej sieti Facebook 

alebo našu skupinu V4 Legal, s.r.o. na sociálnej sieti LinkedIn, Vaše osobné údaje zhromažďujú 

aj rovnomenní prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí, a to v súlade s ich pravidlami 

spracúvania osobných údajov a Vašimi nastaveniami, pričom ich úložiská a servery 

sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických. Tieto okolnosti neovplyvňujeme. Pokiaľ máte 

záujem o informácie, ktoré publikujeme na daných sociálnych sieťach a súčasne nechcete, aby 

boli Vaše osobné údaje touto formou prenášané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, 

prosíme Vás, aby ste nás kedykoľvek kontaktovali prostredníctvom vyššie uvedených možností 

a my Vám informácie a aktuality o našej advokátskej kancelárii doručíme v inej forme.  

 

6 AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

 

6.1 Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú 

alebo dovtedy, kým nám to prikazuje zákonná úprava, napríklad účtovná a personálna legislatíva 

alebo Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. 

 

6.2 Pri uchovávaní osobných údajov sa zároveň riadime odporúčanými dobami uchovávania 

v zmysle Uznesenia predsedníctva SAK číslo 29/11/2011, podľa ktorého je napríklad skartačná 

lehota klientskeho spisu 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky 

pre uloženie spisu do archívu.  

 

6.3 Na advokátsku kanceláriu sa ďalej vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov 

podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú doby 

uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov 

z pochopiteľných dôvodov. Z takýchto dôvodov napríklad nie je možné skartovať: 

 

https://sk-sk.facebook.com/v4legal/
https://www.linkedin.com/company/kadlubiec-starzyk-a-partneri-s.r.o./
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6.3.1 spis klienta, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných našej advokátskej kancelárii 

klientom, 

 

6.3.2 spis klienta alebo jeho časť, ktorú je advokátska kancelária povinná odovzdať štátnemu archívu,  

 

6.3.3 spis klienta, pokiaľ je vedené konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými 

v trestnom konaní, SAK, ktoré obsahovo súvisí s obsahom takéhoto spisu alebo ktorého 

predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokátskej kancelárie pri poskytovaní právnej 

pomoci vo veci klientovi.  

 

7 AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?  

 

7.1 Ak ste klientom našej advokátskej kancelárie, osobné údaje získavame väčšinou priamo od Vás. 

V závislosti od konkrétneho prípadu môže mať neposkytnutie osobných údajov klientom 

zásadný vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo a vo výnimočných 

prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich 

klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo 

od iných osôb.  

 

7.2 Ak nie ste klient našej advokátskej kancelárie, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame 

od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním 

od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta 

a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať aj proti Vašej vôli na základe nášho 

zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.  

 
7.3 Pokiaľ ste zamestnancom advokátskej kancelárie alebo spolupracujúcou osobou, Vaše osobné 

údaje ste nám poskytli prevažne priamo Vy. Ich spracúvanie sa riadi najmä právnou úpravou 

v oblasti pracovného práva a účtovníctva, pričom pri každom uzatvorení zmluvy Vás  

o pravidlách spracúvania Vašich osobných údajov informujeme.  

 

8 AKÉ PRÁVA MÁTE AKO DOTKNUTÁ OSOBA?  

 

8.1 Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, 

máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.  

 

8.2 Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe 

oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. 
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8.3 Ako klient našej advokátskej kancelárie máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom 

a v prípade ich nesprávnosti ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych 

služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti 

takému spracúvaniu.  

 

8.4 Ak sa osobné údaje týkajú klienta, právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby 

nemajú, a to z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na článok 

15 ods. 4 a článok 20 ods. 4 GDPR a ustanovenie § 18 ods. 8 Zákona o advokácii, podľa ktorého, 

citujeme: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, 

umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo 

viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“  

 

8.5 Máte však právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo SAK. 

  

9 SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES  

 

9.1 Cookies, ktoré používa webová stránka našej advokátskej kancelárie, nezhromažďujú žiadne 

osobné údaje. Používanie našej webovej stránky je tak nielen bezpečné, ale aj v celom rozsahu 

rešpektuje Vaše právo na ochranu súkromia a osobných údajov.  

 

9.2 Na našej webovej stránke nájdete jeden súbor cookie, ktorý má však výlučne účel zabezpečenia 

fungovania stránky a vymaže sa z Vášho prehliadača hneď po jeho zatvorení, t.j. na konci relácie.  

  

9.3 Za účelom štatistického vyhodnocovania návštevnosti webovej stránky používame službu 

Google Analytics, Vaše IP adresy sú však anonymizované, a teda nie je možné Vás podľa nich 

identifikovať. 

 

10 ZMENY PODMIENOK OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

10.1 Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám 

povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať 

byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť 

a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, 

túto zmenu Vám oznámime na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením 

prostredníctvom emailu.  
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11 PRÁVNE PREDPISY UVÁDZANÉ V TÝCHTO PODMIENKACH 

 
11.1 „Civilný mimosporový poriadok“ znamená zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový 

poriadok; 

 

11.2 „Civilný sporový poriadok“ znamená zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok; 

 

11.3 „GDPR“ znamená nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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); 

 

11.4 „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; 

 

11.5 „Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník; 

 

11.6 „Správny poriadok“ znamená zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní; 

 

11.7 „Správny súdny poriadok“ znamená zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok; 

 

11.8 „Trestný poriadok“ znamená zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok; 

 

11.9 „Trestný zákon“ znamená zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon;  

 

11.10 „Zákon o advokácii“ znamená zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon); 

 

11.11 „Zákon o archívoch a registratúrach“ znamená zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach; 

 

11.12 „Zákon o e-Governmente“ znamená zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 

11.13 „Zákon o elektronických komunikáciách“ znamená zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách; 

 

11.14 „Zákon o nájme nebytových priestorov“ znamená zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov; 
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11.15 „Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 

11.16 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ znamená zákon č. 297/2008 

Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 

terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

 

11.17 „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch; 

 

11.18 „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti“ znamená zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

 

11.19 „Zákon o priestupkoch“ znamená zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch; 

 

11.20 „Zákon o registri partnerov verejného sektora“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 

11.21 „Zákon o reklame“ znamená zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/

