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§ 5Zverejňovanie zapisovaných údajov a poskytovanie zapisovaných údajov

§ 5
Zverejňovanie zapisovaných údajov a poskytovanie zapisovaných údajov

(1) Register sa vedie v elektronickej podobe. Register sa člení na verejnú časť  
a neverejnú časť. Verejná časť registra je sprístupnená na webovom sídle minister-
stva vnútra. 

(2) Verejná časť registra obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c), písm. d)  
prvého bodu až tretieho bodu, písm. e), písm. f) prvého bodu až tretieho bodu,  
písm. g) až j), písm. k) prvého bodu až tretieho bodu a šiesteho bodu až ôsmeho 
bodu, písm. l) prvého bodu až ôsmeho bodu a jedenásteho bodu až trinásteho bodu,  
písm. m), písm. p), § 3 ods. 2 písm. a), b), c) prvého bodu a druhého bodu, písm. d)  
prvého bodu až tretieho bodu a piateho bodu, písm. e), § 3 ods. 3 písm. a) až d),  
písm. e) prvého bodu až tretieho bodu, písm. f) až j), § 3 ods. 5 a elektronickú podobu 
listín podľa § 3 ods. 6. Pred zverejnením elektronickej podoby listín sa v nich anony-
mizujú údaje, ktorých anonymizovaním sa pri ich zverejňovaní zabezpečí ochrana 
práv a právom chránených záujmov. 

(3) Neverejnú časť registra tvoria iné údaje ako uvedené v odseku 2. 
(4) Registrový úrad vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, 

priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa a ktorej prílohou 
je doklad o zaplatení správneho poplatku, výpis z registra. Výpis z registra obsahuje 
zapísané údaje platné v deň jeho vydania. Výpis s údajmi z neverejnej časti regis-
tra ministerstvo vnútra vydá len právnickej osobe, ktorej sa týka, a orgánu verejnej 
moci v rámci výkonu svojej právomoci. O vydanie výpisu z registra možno žiadať aj  
v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára. 

(5) Registrový úrad vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, 
priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa a ktorej prílohou je 
doklad o zaplatení správneho poplatku, informáciu o tom, že v registri zápis nie je. 

(6) Vydávanie výpisov z registra, ako aj prístup do registra je pre orgány verejnej 
moci v rámci výkonu svojich právomocí bezodplatné. 

Súvisiace ustanovenia ZRMNO:
§ 1, § 2, § 3, § 4, § 6, čl. II, čl. III, čl. V, čl. VI, čl. VII 

Súvisiace právne predpisy:
zákon o nadáciách; zákon o neinvestičných fondoch; zákon o neziskových organizáciách; zákon  
o organizáciách s medzinárodným prvkom; zákon o združovaní občanov; zákon č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; zákon o správnych poplatkoch

K § 5

K ods. 1 
Register MNO sa vedie v elektronickej podobe, pričom sa člení na verejnú časť, ktorá 

je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva vnútra SR, a neverejnú časť. 
Do 1. januára 2021, kedy bol zriadený register MNO, sa údaje o MNO viedli v pô-

vodných registroch, evidenciách a zoznamoch, ktoré boli zrušené, pričom údaje v nich 
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zapísané boli automaticky prenesené do nového registra MNO. To znamená, že existujúce 
organizácie nepodliehali procesu „preregistrácie“. 70

Register MNO nahradil dovtedy existujúce registre nadácií, neinvestičných fondov  
a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Zároveň sa rozšíril 
aj na občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizá-
cie s medzinárodným prvkom, ktorých oficiálne registre do prijatia ZRMNO neexistovali 
(existovali len ich evidencie).

K ods. 2
Verejná časť registra MNO obsahuje výber zapísaných údajov uvedených v § 3 ZRMNO,  

ktoré nie sú svojou povahou citlivé a môžu byť verejne dostupné (nie napr. rodné číslo 
fyzickej osoby, ktorá je zakladateľom, zriaďovateľom alebo členom prípravného výboru, 
rodné číslo alebo adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom ale-
bo členom štatutárneho orgánu zapisovanej osoby, výška vkladu zriaďovateľa a podobne). 

Z § 3 ods. 1 ZRMNO ide o údaje:
a) názov a adresa sídla zapisovanej osoby, 
b) IČO, 
c) právna forma zapisovanej osoby, 
d) identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je zakladateľom, zriaďovateľom alebo čle-

nom prípravného výboru, v rozsahu: 
 – meno, 
 – priezvisko, 
 – dátum narodenia,

e) identifikačné údaje o právnickej osobe, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom, 
v rozsahu: 
 – názov alebo obchodné meno, 
 – adresa sídla, 
 – IČO, 

f) identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatu-
tárneho orgánu zapisovanej osoby, v rozsahu: 
 – meno, 
 – priezvisko, 
 – dátum narodenia, 

g) deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutár-
neho orgánu zapisovanej osoby a spôsob, akým táto osoba koná v mene zapisovanej 
osoby, 

h) dátum vzniku zapisovanej osoby, 
i) dátum zrušenia zapisovanej osoby a právny dôvod jej zrušenia, 
j) dátum vstupu do likvidácie a dodatočnej likvidácie a dátum skončenia likvidácie  

a dodatočnej likvidácie zapisovanej osoby, 
k) vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania.

70 Bližšie pozri: <https://www.minv.sk/?register-mimovladnych-neziskovych-organizacii>.
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Z § 3 ods. 2 ZRMNO ide o údaje, ktoré závisia od typu MNO, t. j., či ide o:
a) neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, 

 – čas, na ktorý sa nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 
zakladá, ak nie je založená na neurčitý čas, 

 – druh všeobecne prospešných služieb, 
 – peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakla-

dateľov a ich peňažná hodnota určená znaleckým posudkom, ak sú vložené, 
b) nadáciu, 

 – verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje, 
 – hodnota a predmet nadačného imania s uvedením sumy peňažných prostriedkov, 

nehnuteľností a ich ceny určenej znaleckým posudkom, cenných papierov a ich 
trhovej ceny, iných majetkových práv a peniazmi oceniteľných iných majetkových 
hodnôt ocenených znaleckým posudkom, 

c) neinvestičný fond, 
 – účel, ktorý bude z prostriedkov neinvestičného fondu podporovaný, 
 – čas, na ktorý sa neinvestičný fond zriaďuje, 

d) občianske združenie, odborovú organizáciu alebo o organizáciu zamestnávateľov, 
 – cieľ činnosti občianskeho združenia, 
 – názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizačných jednotiek, ktoré konajú vo 

svojom mene a občianske združenie, odborová organizácia alebo organizácia za-
mestnávateľov ich zriadi, dátum zápisu organizačnej jednotky do registra, dátum 
zániku organizačnej jednotky a právny dôvod jej zániku, 

 – meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene 
každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo 
organizácie zamestnávateľov, 

 – deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať  
v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizá-
cie alebo organizácie zamestnávateľov, 

e) organizáciu s medzinárodným prvkom, 
 – obsah činnosti organizácie s medzinárodným prvkom. 

Z § 3 ods. 3 ZRMNO ide o údaje, ktoré sa týkajú výlučne organizačnej zložky zahra-
ničnej nadácie:
a) názov organizačnej zložky zahraničnej nadácie, 
b) adresa sídla organizačnej zložky zahraničnej nadácie, 
c) identifikačné číslo organizačnej zložky zahraničnej nadácie, 
d) verejnoprospešný účel, ktorý organizačná zložka zahraničnej nadácie podporuje, 
e) identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom organizačnej zložky 

zahraničnej nadácie, v rozsahu: 
 – meno, 
 – priezvisko, 
 – dátum narodenia, 

f) deň vzniku funkcie a deň zániku funkcie štatutárneho orgánu organizačnej zložky za-
hraničnej nadácie a jeho oprávnenia, 

g) hodnota majetkového vkladu organizačnej zložky zahraničnej nadácie, 
h) dátum zrušenia organizačnej zložky zahraničnej nadácie, 
i) názov a adresa sídla zahraničnej nadácie, 
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j) register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná nadácia, a číslo zápisu. 
Z § 3 ods. 5 ZRMNO ide o údaje:

a) všeobecne prospešný účel, ak je cieľom alebo predmetom činnosti zapisovanej osoby 
tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj: 
 – kultúrnych a duchovných hodnôt, 
 – životného prostredia, 
 – ľudských práv, 
 – zdravia, 
 – sociálnych služieb a sociálnej pomoci, 
 – vzdelávania, 
 – vedy, výskumu a vývoja, 
 – telovýchovy, 
 – dobrovoľníctva, 
 – rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, 

b) webové sídlo. 
Verejná časť registra MNO obsahuje aj elektronickú podobu listín podľa § 3 ods. 6 

ZRMNO (vrátane ich zmien a dodatkov), konkrétne:
a) stanov,
b) zriaďovacích listín,
c) zriaďovacích zmlúv,
d) zakladacích listín,
e) štatútov, 
f) nadačných listín.

Pred zverejnením elektronickej podoby listín sa v nich anonymizujú údaje. Tým je 
zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov pri zverejňovaní listín. 

K ods. 3
Neverejná časť registra MNO obsahuje údaje, ktoré nie sú vymedzené v § 5 ods. 2 

ZRMNO. Ide o údaje, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov, ako napríklad:
a) rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je zakladateľom, zriaďovateľom alebo členom prí-

pravného výboru, 
b) rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 

orgánu zapisovanej osoby, 
c) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu zapisovanej osoby,
d) výška vkladu zriaďovateľa,
e) ak ide o organizačnú zložku zahraničnej nadácie, výška vkladu zriaďovateľa adresa 

trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu na území SR a podobne.

K ods. 4 
Registrový úrad vydáva výpisy z registra MNO na základe písomnej žiadosti, ktorá 

obsahuje:
a) meno,
b) priezvisko,
c) dátum narodenia a 
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d) adresu trvalého pobytu žiadateľa. Prílohu žiadosti tvorí doklad o zaplatení správneho 
poplatku. 
Výpis obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. Výpis s údajmi z neverejnej 

časti registra MNO vydá Registrový úrad len právnickej osobe, ktorej sa týka, a orgánu 
verejnej moci v rámci výkonu jeho právomoci. O vydanie výpisu z registra možno žiadať 
aj v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára. Na webovom sídle 
Ministerstva vnútra SR je dostupný formulár aj informácie, ako získať výpis alebo písom-
nú informáciu z registra mimovládnych neziskových organizácií.71

K ods. 5
Na základe písomnej žiadosti (obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu 

trvalého pobytu žiadateľa), ktorej prílohou je doklad o zaplatení správneho poplatku, vydá 
Registrový úrad aj informáciu, že v registri MNO sa zápis nenachádza. 

K ods. 6 
Prístup do registra MNO aj vydávanie výpisov z registra MNO je pre orgány verejnej 

moci v rámci výkonu ich právomocí bezodplatné. Pre iné subjekty určuje poplatky za 
vydávanie výpisov a podávanie informácií z registra MNO príloha k zákonu o správnych 
poplatkoch, konkrétne Sadzobník správnych poplatkov časti II., Vnútorná správa polož-
ka 34 a položka 35.

§ 6

(1) Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky6)

a) zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1  
písm. a), b), c) a f), 

b) organizačnej jednotke občianskeho združenia, organizačnej jednotke odborovej 
organizácie alebo organizačnej jednotke organizácie zamestnávateľov, ktorá 
nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d). 
(2) Majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, majetok obce alebo majetok 

verejnoprávnej inštitúcie nesmie nadobudnúť 
a) zapisovaná osoba, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1  

písm. a), b), c) a f), 
b) organizačná jednotka občianskeho združenia, organizačná jednotka odborovej 

organizácie alebo organizačná jednotka organizácie zamestnávateľov, ktorá 
nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d). 

6) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov.

Súvisiace ustanovenia ZRMNO: 
§ 3, čl. II, čl. III, čl. V, čl. VI, čl. VII

71 Bližšie pozri : <https://www.minv.sk/?popis-elektronickej-sluzby-upvs-vyhotovenie-vypisu-alebo-pi-
somnej-informacie-z-rmno>.


