
 

III.3 POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

Názov IS  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti /IS3/ 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a plnenie ďalších zákonných 
povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti, najmä vedenie zdravotnej dokumentácie, zasielanie údajov do Národného 
zdravotníckeho informačného systému, povinností poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti voči zdravotným poisťovniam. Vydávanie zdravotných preukazov 
pracovníkom v potravinárstve. 

Právny základ Plnenie zmluvy 

- Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti 

- Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii 
ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

- Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych 
pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 

- Zákon č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

 

Kategórie príjemcov  - Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

- Úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosťou 

- Poverení zamestnanci 



- Národné centrum zdravotníckych informácii 

- Príslušný samosprávny kraj 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

- Zamestnanci  Poskytovateľa  (ako  poskytovateľa  zdravotnej  starostlivosti)  so 

spôsobilosťou  k  výkonu  zdravotníckeho  povolania  a  iní  odborní  pracovníci  v 

priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

- Zákonný  zástupca  alebo  opatrovník  pacienta,  osoby  určené  pacientom, 

zákonným  zástupcom  alebo  opatrovníkom  pacienta,  pestún  alebo  iná 

starajúca sa osoba, 

- Iní  poskytovatelia  zdravotnej  starostlivosti,  alebo  poskytovatelia  sociálnych 

služieb  k  zaisteniu  nadväzností  ďalších  zdravotníckych  a  sociálnych  služieb 

poskytovaných pacientovi 

- Osoby  oprávnené  nahliadať  do  zdravotnej  dokumentácie  v  zmysle  §  25 

zákona  č.  576/2004  Z.  z.,  najmä  revízny  lekár,  revízny  farmaceut  a  revízna 

sestra  príslušnej  zdravotnej  poisťovne,  Úrad  pre  dohľad  nad  zdravotnou 

starostlivosťou,  ministerstvo  zdravotníctva,  posudkový ́ lekár,  znalec, 

poisťovňa  vykonávajúca  individuálne  zdravotné  poistenie,  odbornému 

pracovníkovi epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravia 

- Osoby  oprávnené  na  poskytovanie  údajov  zo  zdravotnej  dokumentácie 

v zmysle  §  24  zákona  č.  576/2004  Z.  z.,  najmä  orgány  činné  v trestnom 

konaní,  lekár pracovnej  služby na účel  posúdenia  zdravotnej  spôsobilosti  na 

prácu,  inšpektorátu  práce  a orgánom  dozoru  na  účely  vyšetrovania 

pracovného úrazu alebo choroby z povolania 

- Subjekty, ktoré poskytujú služby Poskytovateľovi, a s ktorými má Poskytovateľ 

uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov 

- Fyzická osoba alebo právnická osoba na základe plnomocenstva 

- poskytovateľ softvéru Medicom 

- poskytovateľ cloudových služieb 

 

Lehoty na vymazanie 
os. údajov 

20 rokov odo dňa úmrtia pacienta 

Kategórie 
dotknutých osôb    

Pacienti, zákonní zástupcovia pacientov 

Kategórie osobných 
údajov    

- Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné 

údaje potrebné na zistenie anamnézy, podpis 

- údaje o poučení a informovanom súhlase 

- údaje  o  chorobe  osoby,  žiadanku  na  vyšetrenia  spoločných  vyšetrovacích  a 

liečebných  zložiek,  údaje  o  priebehu a  výsledkoch  vyšetrení,  liečby a ďalších 

významných  okolnostiach  súvisiacich  so  zdravotným  stavom  osoby  a  s 

postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

- údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti 

- údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

- údaje  o  dočasnej  pracovnej  neschopnosti,  údaje  o  liečebnom  režime  a 

skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce 

- epidemiologicky závažné skutočnosti 

- identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne 

- identifikačné údaje poskytovateľa 

- telefónne číslo 

- adresa elektronickej pošty pacienta 

- údaje  o  kontaktnej  osobe  určenej  osobou  v  rozsahu  meno,  priezvisko, 

telefónne číslo a adresa elektronickej pošty 



- predpokladaný dátum pôrodu, 

 

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 
Nariadenia, a to formou: 

 zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  

 schopnosti  včas obnoviť  dostupnosť osobných údajov a prístup  k nim v prípade  fyzického alebo  technického 
incidentu,  

 procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení 
na zaistenie bezpečnosti spracúvania. 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa 

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa 

 

 


