
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24  Bratislava 
IČO: 30796482 

 

kontaktné údaje: osobneudaje@udzs-sk.sk 

______________________________________________________________________ 

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     

a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých 

osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov, pacientov a podobne) v našich 

informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, 

výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb 

dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy 

sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov). 

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch                       

pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva: 

a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú 

Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov 

a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe 

v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako 

prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti 

dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami                    

a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia). 

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 

65 Nariadenia). 

c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, 

na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie 

vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou 

informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, 

recitál 65, 66  Nariadenia. 

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete 

správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 

Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného 

systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov 

alebo dočasné odstránenie spracúvania. 

e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich 

informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu 

prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, 

pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia 

v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním 



tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa 

nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme 

alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi. 

f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte 

ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        

na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré 

sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov. 

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej 

situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely 

oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania 

vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito 

záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si 

vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).  

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava prijala ako 

prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické 

opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere 

znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 

Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako 

prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne 

povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto 

skutočnosť oznámime. 

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné 

údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. 

Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok 

neuzavretie zmluvného vzťahu. 

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek 

odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol 

tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi: 

a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu osobneudaje@udzs-sk.sk, 

b) telefonicky 02/208 56 123 alebo 

c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - 

odvolanie súhlasu“ na obálke. 

 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia 

Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás 

kontaktovali na mail: osobneudaje@udzs-sk.sk 

alebo našu externú zodpovednú osobu: spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01  

Košice, oou@cubsplus.sk  



Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov 

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným 
pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) 
vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy 

zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných 
vzťahov (výberového konania). V rámci predmetného 
informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj 
prostredníctvom: 
a) vedenia osobnej agendy zamestnancov 
v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom 
vzťahu, 

b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do 
pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru, 
c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,  

d) komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti 
o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej 
legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, 
pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej 

spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania 
(práceschopnosti) a poistenie zamestnancov na služobné 
cesty. 

Názov informačného systému   IS Personálna agenda zamestnancov 

Právny základ Personalistika: 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava 

Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. 
z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon 
NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a 
doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 
č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom 
sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon 

o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy 
v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. 
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR 
SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, 
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. 

o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. 
z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. 

z. o súdnych exekútoroch a o exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov: 
zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 500/2006 Z. z. 
MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu 
o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších 
predpisov a jeho vykonávacie predpisy, zákon NR SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa 

príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne, 
doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské 
spoločnosti, poisťovne 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 až 10 rokov, mzdové listy, dohody o vykonaní práce 

a dohody o pracovnej činnosti 50 rokov, osobné spisy – do 

70 roku života zamestnanca 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo 

manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, 

bývalí zamestnanci 

 2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným 
pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). 
V rámci predmetného informačného systému dochádza 
k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom: 

a) spracúvania potrebných štatistických výkazov,  
b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej 
evidencie v zmysle mzdových predpisov, 
c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom 
podľa príslušných zákonov, 
d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd, 

e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa 

IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely 
nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia 
a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb 
v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia 
agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace 
úkony. 

Názov informačného systému   IS Mzdová agenda zamestnancov 



Právny základ Mzdy: 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava 
Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 

č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. 
z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon 

NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a 
doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 
č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 
sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon 
o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy 
v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. 
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR 
SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, 

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. 
o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. 
z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. 

z. o súdnych exekútoroch a o exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa 

príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne, 

doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské 

spoločnosti 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 až 10 rokov, mzdové listy, dohody o vykonaní práce 

a dohody o pracovnej činnosti 50 rokov, osobné spisy – do 

70 roku života zamestnanca 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, 

vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 

  



3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným 

pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) 

vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

V rámci predmetného informačného systému dochádza 

k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného 

zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie 

evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia 

z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení 

zamestnancov a podobne. 

Názov informačného systému   IS Agenda BOZP zamestnancov 

Právny základ BOZP: zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 500/2006 
Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu 
o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacie predpisy  

Kategórie príjemcov  sprostredkovateľ na BOZP, orgány verejnej moci, štátnej 

a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 - 10 rokov, pracovné úrazy, choroby z povolania, 

zdravotné záznamy zamestnancov pracujúcich v rizikovej 

kategórii 40 rokov, rozhodnutia orgánov dozoru 70 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    zamestnanci, bývalí zamestnanci 

4 SPRÁVA LOGINOV A HESIEL 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

IS Správa IT a komunikačných technológií, loginy a heslá  
je IS, ktorý umožňuje generovanie hesiel do účtov (loginov) 
zamestnancov úradu a ich uchovávanie. Pre základné údaje 
o zamestnancoch sa vychádza z IS Personálna a mzdová 
agenda zamestnancov. Tento IS poskytuje základné údaje, 
ktoré sú potrebné pre zavedenie používateľov  
do jednotlivých IS, ktoré daný zamestnanec používa. 

Systém uchováva názvy prihlasovacích účtov zamestnancov 
do jednotlivých IS, mailových schránok a prístupové heslá 
k nim prislúchajúce. Softvér slúži pre interné potreby 
správcov sietí a systémových administrátorov 
(informatikov). Informatik má na starosti podporu 
užívateľov výpočtovej techniky a budovanie komplexného 
IS. Zabezpečuje bezproblémový chod počítačovej siete  

a počítačov, administráciu elektronickej pošty, internetové 
pripojenie, intranet, ochranu a správu dát, inštalácie 
softvéru využívaného zamestnancami úradu a ich 
administráciu a administráciu webovej stránky úradu. 
Všetkým užívateľom – zamestnancom úradu sa prideľujú 
heslá do jednotlivého aplikačného a programového 

vybavenia plne v súlade s pracovnou náplňou. Prístup 
zamestnancov úradu do jednotlivých modulov  
je prostredníctvom doménového mena a hesla na základe 
pridelenej role administrátorom. Rolu určuje priamy 
nadriadený zamestnanca. Doménové heslo ja spravované 
doménovými politikami, ktoré nútia zamestnanca si heslo 
meniť každých 30 dní.  

Názov informačného systému   IS Správa loginov a hesiel 

Právny základ predmetný IS nadväzuje na IS Personálna a mzdová agenda 

zamestnancov 

Kategórie príjemcov  nie sú  

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 



Lehoty na vymazanie os. údajov deň skončenia pracovného pomeru zamestnanca 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa 

5 EVIDENCIA POISTENCOV (Centrálny register) 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Hlavným účelom predmetného IS je vedenie centrálneho 
registra poistencov v súlade s § 20 ods. 1 písm. e) číslo 1. 
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

Názov informačného systému   IS Evidencia poistencov (Centrálny register) 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené v § 20 ods. 1 
písm. e) číslo 1. zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

zdravotné poisťovne, Národné centrum zdravotníckych 

informácií 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Po smrti poistenca sa uzatvorí jeho účet v Centrálnom 
registri, údaje sa nevymazávajú. 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – poistenci všetkých zdravotných poisťovní 

6 PODNETY (Zdravotné poistenie) 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Základným účelom je vykonávanie dohľadu na overenie 
plnenia povinnosti zdravotných poisťovní a pri riešení 
podnetov poistencov v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Názov informačného systému   IS Podnety (zdravotné poistenie) 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené v § 18 ods. 1 
písm. a) zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  Z predmetného IS sa osobné údaje ďalej poskytujú 
zriaďovateľovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa 
zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR 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, 

zdravotným poisťovniam, vo vymedzených prípadoch 
orgánom štátnej správy a samosprávy, ktoré evidujú dôkazy 

potrebné pri riešení podnetu, orgánom činným v trestnom 
konaní, súdom a prokuratúre. 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov odo dňa vybavenia podnetu 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – poistenci zdravotných poisťovní, platitelia 
poistného 

7 PODNETY (Poskytovanie zdravotnej starostlivosti) 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Ide o prešetrovanie podnetov fyzických osôb  
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to z dôvodu 

plnenia pracovných povinností (napr. pri riešení podaní 
doručených na úrad či už spôsobom priamej odpovede 
pisateľovi, odstúpením inému orgánu, výkonom dohľadu  



na diaľku a na mieste u poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti alebo v zdravotných poisťovniach), taktiež 
v správnom konaní voči poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti na základe výkonom dohľadu zistených 

nedostatkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, príp. 
v správnom konaní voči zdravotným poisťovniam pri zistení 
pochybenia v ich postupe (tiež výkonom dohľadu), ako aj pri 
spracúvaní údajov za sekciu dohľadu nad zdravotnou 

starostlivosťou a pobočky úradu v súlade s § 18 ods. 1 písm. 
b) a c) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Názov informačného systému   IS Podnety (Poskytovanie zdravotnej starostlivosti) 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe 
kompetencií vyplývajúcich úradu z príslušných právnych 
predpisov, a to predovšetkým zákona č. 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 
zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov odo dňa vybavenia podnetu 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – pisatelia podaní, pacienti, ktorým bola 
poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo poistenci 
zdravotných poisťovní, blízke osoby pacientov, prizvané 
osoby (konzultanti úradu), s ktorými má úrad uzatvorené 

zmluvy, fyzické osoby vystupujúce za dohliadané subjekty 

(štatutári), prípadne nimi poverení zástupcovia 
8 PLNENIE POVINNOSTÍ POISTENCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

V rámci tohto IS dochádza k identifikácii fyzickej osoby 
v procese ukladania pokút a vydávania rozhodnutí 
o pohľadávkach na poistnom zdravotných poisťovní 
neuhradenej pohľadávky z nezaplatenej pohľadávky za 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť uplatňovania 

a vymáhania prípadnej pohľadávky v súlade s § 18 ods. 1 
písm. a) bod 3 a 5 a 77a) bod 5 zákona č. 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Názov informačného systému   IS Plnenie povinností poistencov 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené v § 18 ods.  
1 písm. a) bod 3 a 5 zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. 

v spojení so zákonom NR SR 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, zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu v spojení so zákonom NR SR  
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v porovnaní 
so zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, 
zákonom NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch  
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene  
a doplnení ďalších zákonov a zákonom č. 161/2015 Z. z. 

Civilný mimosporový poriadok. 

Kategórie príjemcov  Z predmetného IS sa osobné údaje ďalej poskytujú 
Ministerstvu financií SR, súdom v SR, notárom, súdnym 
exekútorom, správcom konkurznej podstaty, zdravotným 
poisťovniam, vo vymedzených prípadoch ostatným orgánom 

štátnej správy a samosprávy v priebehu správneho konania, 

právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vzťah k fyzickej 
osobe a evidujú dôkazy potrebné ku konaniu úradu, 



Centrálnemu registru zmlúv. 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa (pozn. po dobudovaní EESSI dôjde 
k cezhraničnému prenosu údajov prostredníctvom úradu) 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov od ukončenia činností a úkonov voči dotknutej 

osobe 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – poistenci, platitelia poistného, voči ktorým 

sa vedie správne konanie o uložení pokuty, o vydanie 

platobného výmeru alebo voči ktorým sa vymáha 

neuhradená pokuta 

9 PRIHLÁŠKY POISTENCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Úrad vedie register podaných prihlášok na verejné 
zdravotné poistenie v súlade s § 20 ods. 1 písm. e) bod 7 
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

Názov informačného systému   IS Prihlášky poistencov 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom  
§ 20 ods. 1 písm. e) bod 7 zákona č. 581/2004 Z. z., 
zákonom 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  

v znení neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov  Z predmetného IS sa osobné údaje ďalej poskytujú 

zdravotným poisťovniam (v súlade so zákonom č. 581/2004 

Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov odo dňa prijatia oznámenia v el. dávke - doba 
neurčitá do dňa spravovania dát ÚDZS 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – poistenci zdravotných poisťovní 

10 POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY VOČI EÚ 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Uplatňovanie pohľadávok SR voči styčným orgánom 
členských štátov EÚ, úhrada záväzkov SR voči styčným 
orgánom členských štátov EÚ, uplatňovanie pohľadávok voči 
zdravotným poisťovniam v SR, úhrada záväzkov voči 
zdravotným poisťovniam v SR, žiadosti o vydanie 
nárokových dokladov na krytie nákladov na vecné dávky  

pre slovenských poistencov v iných členských štátoch  
EÚ a pre poistencov EÚ na území SR, žiadosti o potvrdenie 
refundačných sadzieb, v rovnakých oblastiach platí aj  

pre medzinárodné zmluvy. 

Názov informačného systému   IS Pohľadávky a záväzky voči EÚ 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené v čl. 35, 41, 77 

nariadenia ES č. 883/04, čl. 66 nariadenia ES č. 987/2009, 
čl. 36, 84 (5) nariadenia EHS č. 1408/71, § 18 ods. 1 písm. 
e), f) zákona 581/2004 Z. z. 

Kategórie príjemcov  Z predmetného IS sa osobné údaje ďalej poskytujú 
zdravotným poisťovniam, poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti v SR, styčným orgánom, príslušným 

inštitúciám a inštitúciám v mieste pobytu/bydliska, 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v iných členských 
štátoch EÚ a štátoch, s ktorými má SR uzavretú 
medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení alebo 
poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti. 

Cezhraničný prenos os. údajov uskutočňuje sa  

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po úplnom vysporiadaní záväzkov/pohľadávok 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 

neuskutočňuje sa 



vrátane profilovania 

Kategórie dotknutých osôb    Fyzické osoby – osoby verejne zdravotne poistené v SR, 

osoby verejne zdravotne poistené v iných členských štátoch 

EÚ, poistenci zmluvného štátu, s ktorým má SR uzavretú 

medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení alebo 

poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti 

11 ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI - PRIDEĽOVANIE KÓDOV  

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Hlavným účelom predmetného IS je prideľovanie číselných 
kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti a zariadeniam sociálnej pomoci              
na základe žiadosti, a to v súlade s § 20 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Kód zdravotníckeho 
pracovníka prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek. 
Tento kód jednoznačne identifikuje lekára, zubného lekára a 
vybraného zdravotníckeho pracovníka ako fyzickú osobu. 
O pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka môže požiadať:  

a) lekár a zubný lekár po získaní odbornej spôsobilosti  
na výkon odborných pracovných činností,  

b) lekár a zubný lekár po získaní odbornej spôsobilosti  
na výkon špecializovaných pracovných činností,  

c) lekár a zubný lekár po získaní odbornej spôsobilosti  
na výkon certifikovaných pracovných činností,  

d) vybraný zdravotnícky pracovník v povolaní farmaceut 

v určených prípadoch (čl. 5 ods. 3 písm. b))  
e) vybraný zdravotnícky pracovník - držiteľ licencie  

na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie 
na výkon odborného zástupcu, a to na základe získania 
odbornej spôsobilosti na výkon odborných, 
špecializovaných alebo certifikovaných pracovných 
činností,  

f) riaditeľ zdravotníckeho zariadenia alebo iná oprávnená 

osoba poskytovateľa (ďalej iba „zamestnávateľ“)  
pre zdravotníckych pracovníkov – zamestnancov  
v pracovnoprávnom vzťahu, resp. pre lekára, zubného 
lekára a vybraného zdravotníckeho pracovníka, a to                 
na základe získania odbornej spôsobilosti na výkon 

odborných, špecializovaných alebo certifikovaných 
pracovných činností.  

Názov informačného systému   IS Zdravotnícki pracovníci – prideľovanie kódov 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené v § 20 ods. 1 
písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou                  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Kontaktné údaje: oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 
1 písm. f) Nariadenia 

Kategórie príjemcov  Z predmetného IS sa osobné údaje ďalej poskytujú 

zdravotným poisťovniam a Národnému centru 

zdravotníckych informácií, iným osobám v rámci 

poskytovanej súčinnosti sťažovateľa a iným osobám, ktorých 

sa sťažnosť týka. 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po ukončení platnosti kódu 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – zdravotnícki pracovníci 

12 ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI - ZOZNAM  

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Účelom tohto IS je vedenie zoznamu zdravotníckych 
pracovníkov v súlade s § 20 ods. 1 písm. e) bod 5. zákona č. 

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



Názov informačného systému   IS Zdravotnícki pracovníci - zoznam 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené v § 20 ods. 1 
písm. e) bod 5. zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou                         

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  Z predmetného IS sa osobné údaje ďalej poskytujú 

zdravotným poisťovniam a Národnému centru 

zdravotníckych informácií, iným osobám v rámci 

poskytovanej súčinnosti sťažovateľa a iným osobám, ktorých 

sa sťažnosť týka. 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov odo dňa prijatia oznámenia v el. dávke - doba 
neurčitá do dňa spravovania dát ÚDZS 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – zdravotnícki pracovníci 

13 POSKYTOVATELIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Účelom tohto IS je vedenie zoznamu poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti v súlade s § 20 ods. 1 písm. e) bod 
4. zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

Názov informačného systému   IS Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené v § 20 ods. 1 
písm. e) bod 4. zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  Z predmetného IS sa osobné údaje ďalej poskytujú 

zdravotným poisťovniam a Národnému centru 

zdravotníckych informácií, iným osobám v rámci 

poskytovanej súčinnosti sťažovateľa a iným osobám, ktorých 

sa sťažnosť týka. 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na archiváciu os. údajov 10 rokov po ukončení platnosti kódu 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. 

14 EVIDENCIA FUNKCIONÁROV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

V predmetnom IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov, 

a to vedením databázy funkcionárov. 
Úrad pri spracúvaní osobných údajov postupuje v zmysle  
§ 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 764/2004  
Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho 

súhlasu úradu. 

Názov informačného systému   IS Evidencia funkcionárov 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené v § 18 zákona  

č. 581/2004 Z. z. a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR 

č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie 

predchádzajúceho súhlasu úradu. 

Kategórie príjemcov  Z predmetného IS sa osobné údaje ďalej poskytujú 
Obchodnému registru SR - zavedenie nútenej správy  

§ 60 zákona č. 581/2004 Z. z.  

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení funkcie 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – funkcionári 

15 DATABÁZY OD EXTERNÝCH SUBJEKTOV 

Účel spracúvania osobných údajov Základným účelom predmetného IS je spracúvanie databáz 



 obsahujúcich osobné údaje fyzických osôb od externých 

subjektov, ktorými sú: Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Zbor väzenskej a justičnej stráže 
Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej 

republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. 
Externé subjekty, na základe dohôd uzatvorených  

s úradom, predkladajú údaje o fyzických osobách  
na preukazovanie skutočností podľa: 

a) § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z., 
b) § 13 a § 19 zákona č. 580/2004 Z. z., 
c) § 77 c zákona č. 581/2004 Z. z., ak suma dôchodku 

nie je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 
zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, 
ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za 
ktorý sa limit spoluúčasti zisťuje. 

Názov informačného systému   IS Databázy od externých subjektov 

Právny základ Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Úrad podľa § 29b ods. 6 
zákona 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 v znení neskorších 
predpisov uzatvára dohody o preukazovaní skutočností 

podľa § 11 ods. 7 s Finančným riaditeľstvom Slovenskej 
republiky, Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce sociálnych 
vecí a rodiny, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany 
Slovenskej republiky a Zborom väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky. Úrad podľa § 29b ods. 7 uzatvára 
dohodu na preukazovanie skutočností podľa § 13 a §19 s 

Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Úrad podľa § 
77 b zákona č. 581/2004 Z. z. uzatvára dohody o 
poskytovaní osobných údajov na účely výpočtu limitu 
spoluúčasti podľa osobitného predpisu (zákon č. 577/2004 
Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov) s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, 
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnou 
poisťovňou, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, 
Zborom väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky                          
a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. 

Kategórie príjemcov  príslušné zdravotné poisťovne 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov odo dňa prijatia oznámenia v el. dávke - doba 
neurčitá do dňa spravovania dát ÚDZS 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby - poistenci 

16 PRÁVNE VZŤAHY 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

V predmetnom IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov 
pre viaceré účely, a to: 

- vedenie súdnych sporov s fyzickými osobami a ich 
zástupcami, 

- vedenie správnych konaní s fyzickými osobami, 
ktoré sú účastníkom konania alebo zúčastnenou 
osobou a ich zástupcami, 

- vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom, ktorými sú 
fyzické osoby, 

- podávanie trestných oznámení vo veci podozrenia na 
spáchanie trestného činu, oznámení vo veci 
podozrenia na spáchanie priestupku alebo iného 
správneho deliktu fyzickými osobami, 



- vydávanie poverení a splnomocnení pre 

zamestnancov úradu na zastupovanie úradu 
v konaniach vedených inými orgánmi verejnej moci 
a na právne úkony v mene úradu, 

- vybavovanie písomností a podaní, ktorými sa fyzické 
osoby a ich zástupcovia obrátia na úrad.       

Názov informačného systému   IS Právne vzťahy 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené ústavným 
zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, 
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný 
sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákonom  

č. 161/2015 Z. z. Civilný mimo sporový, zákonom                        
č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, zákonom č. 301/2005 
Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch 
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 

a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v  znení neskorších predpisov, zákonom č. 
71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov, 

zákonom č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
a súvisiacimi právnymi predpismi a príslušnými právnymi 

predpismi Európskej únie, ktoré sú pre Slovenskú republiku 
záväzné. 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov  

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po právoplatnom ukončení súdneho sporu, 
právoplatnom ukončení správneho konania, ukončení 

exekučného konania, podaní trestného oznámenia alebo 
oznámenia o spáchaní priestupku alebo iného správneho 
deliktu, vydaní poverenia alebo splnomocnenia, vybavení 
podania fyzickej osoby 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     fyzické osoby, s ktorými úrad vedie súdne spory a ich 
zástupcovia a fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa 
spracovávajú v rámci súdneho sporu vedeného úradom 

a ktoré nie sú stranou sporu, 

 fyzické osoby, ktoré sú účastníkom konania alebo 
zúčastnenou osobou v správnych konaniach vedených 
úradom a ich zástupcovia a fyzické osoby, ktorých 
osobné údaje sa spracovávajú v rámci správneho 
konania a ktoré nie sú účastníkom konania ani 
zúčastnenou osobou, 

 fyzické osoby, voči ktorým má úrad vymáhateľné 
pohľadávky, 

 fyzické osoby, na ktoré úrad podáva trestné oznámenie 
alebo oznámenie o spáchaní priestupku alebo iného 
správneho deliktu, 

 zamestnanci úradu, ktorí sú poverení alebo 
splnomocnení na zastupovanie úradu v konaniach 

vedených inými orgánmi verejnej moci a na právne 

úkony v mene úradu, 
 fyzické osoby, ktoré sa obrátia na úrad so svojím 

podaním a ich zástupcovia 



17 ZMLUVNÉ VZŤAHY 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

V rámci predmetného IS dochádza k spracúvaniu osobných 
údajov fyzickej osoby ako jednej zo zmluvných strán. V IS 

Zmluvné vzťahy dochádza k pripravovaniu zmluvných 
vzťahov, a to nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, 
vypracovaniu zmlúv v rámci dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov a pod. 

Názov informačného systému   IS Zmluvné vzťahy 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené ústavným 
zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, 
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov v  znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov, zákonom č. 374/2014 Z. z. 

o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi 
právnymi predpismi. 

Kategórie príjemcov  orgány činné v trestnom konaní, súdy, prokuratúra, 

kontrolné orgány 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po ukončení platnosti zmluvy 

Kategórie dotknutých osôb    zmluvná strana – fyzická osoba, fyzická osoba poverená 

zmluvnou stranou na výkon určitých činností súvisiacich  

so zmluvou 

18 SŤAŽNOSTI 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Základným účelom predmetného IS je vybavovanie 
sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to 

vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, 
prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia 

sťažností alebo prekontrolovania sťažností. 
Názov informačného systému   IS Sťažnosti 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou 
Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov od vybavenia sťažnosti 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    - fyzické osoby – sťažovateľ,  

- fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,  

- iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné 

na vybavovanie sťažnosti 

19 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM 
PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH PREDPISOV 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
Vedenie evidencie žiadostí o informácie podľa § 20 zákona  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Názov informačného systému   IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené ústavným 

zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, 
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (súhlas dotknutej osoby). 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov od vybavenia žiadosti 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – žiadateľ o informácie, dotknuté osoby podľa 
§ 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré sa zúčastňujú 
výkonu dohľadu (konzultanti) alebo voči ktorým výkon 

dohľadu smeruje podľa zákona č. 581/2004 Z. z. 

o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

20 DRG 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Zabezpečenie zberu, spracovania a kontroly dát užívateľov 
klasifikačného systému, vykonávanie výpočtov základných 
údajov na nastavenie parametrov klasifikačného systému 

a spracovanie podkladov pre zoznam diagnosticko-
terapeutických skupín, vyhodnocovanie nastavenia 
parametrov z ekonomického, klinického a štatistického 
hľadiska, sledovanie ukazovateľov charakterizujúcich kvalitu 
a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Názov informačného systému   IS DRG 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom                   
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. V zmysle § 20b ods. 1 písm. a) zákona                              
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Povinnosť pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej 
starostlivosti v zmysle § 79 ods. 1 písm. z b) zákona                   
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zasielať údaje o hospitalizačných 
prípadoch Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
(ďalej len „ÚDZS“) za ucelené obdobie predchádzajúceho 
kalendárneho roka, špecifikovať štruktúru zasielaných 
údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti (ZS), ako aj  

o nákladoch na ZS.  

Metodické usmernenie úradu č. 10/2/2014 k dátovému 
rozhraniu CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej 
zdravotnej starostlivosti zaradených do systému 
financovania podľa DRG.  

Kategórie príjemcov  nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov po splnení účelu spracúvania osobných údajov 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby - pacienti (občania SR, ale i cudzinci) liečení v 
ÚZZ financovaných systémom DRG, t. j. vo všetkých ÚZZ 
poskytujúcich akútnu lôžkovú zdravotnú starostlivosť 

  



  

21 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí 

prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie 

do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného 

výberového konania. 

Názov informačného systému   IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Kategórie príjemcov  nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    uchádzači o zamestnanie  

22 SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 
agendy je správa registratúry ako riadna evidencia 
záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov                   
v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov 
záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), 

zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), 
ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich 
uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty. 

Názov informačného systému   IS Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR 

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a zákonom č. 
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente) a zákonom č. 272/2016 
Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie 
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Kategórie príjemcov  nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov v zmysle Registratúrneho plánu ÚDZS 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania 

osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom 

23 PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi 
odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia 
zamestnancov pri práci. Zabezpečuje primárnu starostlivosť 
o zdravie zamestnancov na pracovisku, pričom jej hlavným 

cieľom je prevencia chorôb z povolania, pracovných úrazov            
a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov 
v priebehu ich zamestnania, t. j. ich práceschopnosti.                   
Je odborným poradcom zamestnávateľa pri tvorbe zdravého 
pracovného prostredia v záujme dosiahnutia čo najlepšieho 
stavu zdravia zamestnancov. 

Názov informačného systému   IS Pracovná zdravotná služba 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v znení neskorších predpisov. 



Kategórie príjemcov  nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov  

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby - zamestnanci  

24 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Hlavným poslaním IS Verejné obstarávanie je spracúvanie 
osobných údajov fyzických osôb (najmä štatutárnych 
orgánov právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili 
verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie 
tovarov, prác a služieb. 

Názov informačného systému   IS Verejné obstarávanie 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Kategórie príjemcov  nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení verejného obstarávania 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     Fyzické osoby – konatelia právnických osôb. 
 Fyzické osoby – podnikatelia 

25 EVIDENCIA ŽIADATEĽOV O TOXIKOLOGICKÉ VYŠETRENIE 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Účelom tohto IS je výkon toxikologického vyšetrenia, a to 
buď na základe žiadosti dotknutej osoby - vyšetrovaného, 
orgánov činných v trestnom konaní, prizvaných znalcoch              
na základe uznesenia Policajného zboru SR alebo na základe 

žiadosti lekára v súlade s § 20 ods. 1 písm. j) zákona                   
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade              

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Názov informačného systému   IS Evidencia žiadateľov o toxikologické vyšetrenie 

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, § 20 ods. 
1 písm. j) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou                 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 20 rokov od vykonania toxikologického vyšetrenia 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzická osoba - vyšetrovaný 

26 LEKÁRI OPRÁVNENÍ NA PREHLIADKU MŔTVEHO TELA 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

V rámci predmetného IS sa vedie evidencia – databáza 
prehliadajúcich lekárov, v zmysle príslušných právnych 
predpisov v súlade s § 18 ods. 1 písm. s zákona č. 581/2004 

Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Názov informačného systému   IS Lekári oprávnení na prehliadku mŕtveho tela 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR 

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

zákonov. 
Kategórie príjemcov  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, úrad, súdni lekári 

a lekári so špecializáciou z patologickej anatómie, dotknutí 
lekári, orgány činné v trestnom konaní  v zmysle právnych 



predpisov, organizátor prehliadok mŕtvych, operačné 

stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 
a iná tretia strana. 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 20 rokov od vystavenia osvedčenia a oprávnenia                        

na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzická osoba - prehliadajúci lekári vykonávajúci prehliadku 

mŕtveho tela 

27 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 54/2019 Z. Z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV 

PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. 

z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Názov informačného systému   IS Podnety podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

Právny základ Zákon NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po vybavení podnetu 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     oznamovateľ, 

 osoba, proti ktorej podnet smeruje 

28 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich 

k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Názov informačného systému   IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb 

Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov. 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po vybavení podania 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci 

prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti                       

na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva  

29 EVIDENCIA SZČO 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci 
predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry 

a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb 
a pod.  

Názov informačného systému   Evidencia SZČO 



Právny základ Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou 

Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným 
zákonníkom, zákonom č. 455/1991 Zb., zákonom 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              

a súvisiacimi právnymi predpismi. 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po strate platnosti zmluvy 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba 

30 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Príprava a vedenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov 
so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci 
predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry 
a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb 

a pod. 

Názov informačného systému   Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov 

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia. 

Kategórie príjemcov  nie sú  

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov. 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, 
odberateľa 

31 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré 

prichádzajú do platobného styku s prevádzkovateľom.       

Do predmetného informačného systému zahŕňame             

aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturáciu 

odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, 

zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové 

hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane 

automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie 

jednoduchého/podvojného účtovníctva, vykonávanie 

auditov. 

Názov informačného systému   IS Ekonomicko-účtovná agenda 

Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom 

IS predstavuje Ústava SR č. 460/1992 Zb., zákon                         

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve                  

v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon                    

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmu v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z.                      

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR 

SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)                    

v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 

152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 

zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z., zákon NR SR 



33 ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE EXTERNÉ OSOBY 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – 
organizácia vstupných školení, vyšetrovanie úrazov                    

na pracovisku ich registrácia a evidencia. 

Názov informačného systému   IS Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby 

Právny základ Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,               

v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy. 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 - 10 rokov, pracovné úrazy, choroby z povolania, 

zdravotné záznamy zamestnancov pracujúcich v rizikovej 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov a zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                      

č. 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení o zmene 

a doplnení, zákon NR SR č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve                  

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z., zákon č. 540/2007 Z. z. 

o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon 

č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 až 40 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    - fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,  
- dodávatelia tovaru a služieb – fyzické osoby,  

- fyzické osoby – zástupcovia a zamestnanci dodávateľov, 
odberateľov a ďalších zmluvných partnerov 

prevádzkovateľa 
32 MONITORING ZAMESTNANCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Monitorovanie služobných vozidiel za účelom efektívneho 

využívania vozového parku a s tým spojená evidencia 

zamestnancov využívajúcich služobné vozidlá z dôvodu 

sledovania dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle § 13 

ods. 4 Zákonníka práce, a to prostredníctvom sledovania 

polohy a pohybu prostredníctvom GPS zariadenia                          

v služobných motorových vozidlách. 

Názov informačného systému   IS Monitoring zamestnancov 

Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom 

IS predstavuje § 13 ods. 4 Zákonníka práce. 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Do 5 rokov od skončenia pracovného pomeru, v zmysle 

lehôt v účtovnej agende. 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    zamestnanci prevádzkovateľa 



kategórii 40 rokov, rozhodnutia orgánov dozoru 70 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci                

u prevádzkovateľa absolventskú prax, 

 žiaci stredných škôl na odbornej praxi, 

 externé fyzické osoby. 

34 EVIDENCIA FYZICKÝCH OSÔB V SÚVISLOSTI S AGENDOU O ZOSNULOM 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Potvrdenie prevzatia spisovej dokumentácie /vzoriek z pitvy/ 

osobných vecí a cenností, vyžiadaných v súvislosti s úmrtím,  
identifikácia prepravcu ostatkov, identifikácia obstarávateľa 
pohrebu. 

Názov informačného systému   IS Evidencia fyzických osôb v súvislosti s agendou 
o zosnulom 

Právny základ - § 6, ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
- § 5 ods. 1, pís. d) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

- § 5 ods. 2, pís. f) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
- § 2 pís. t) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve  
- § 5 ods. 1, pís. d) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
- § 5 ods. 2, pís. f) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 20 rokov od uskutočnenia zápisu o zosnulom 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     prepravca ostatkov,  

 obstarávateľ pohrebu,  

 blízka osoba zosnulého 

35 EVIDENCIA VSTUPOV DO PRIESTOROV  

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe                 
do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu 

majetku, bezpečnosti a zdravia v podmienkach 
prevádzkovateľa. 

Názov informačného systému   IS Evidencia vstupov do priestorov  

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 
Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia dotknutej 
osoby.  

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

sprostredkovateľ - SBS služba 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
uskutočnená identifikácia fyzickej osoby 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby, ktoré vstúpia do priestorov prevádzkovateľa - 
návštevy 

36 ODBORNÁ PRAX 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch, ktorí 
sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) 
u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas. 

Názov informačného systému   IS Odborná prax 

Právny základ zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov od schválenia odbornej praxe 



Kategórie dotknutých osôb    študenti vysokých škôl na odbornej praxi 

37 KAMEROVÝ SYSTÉM (ELEKTORNICKÝ VRÁTNIK) 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy je monitorovanie priestorov pred vstupom  

do kancelárskych priestorov vedenia prevádzkovateľa, 
z dôvodu ochrany majetku a zdravia. 

Názov informačného systému   IS Kamerový systém (elektronický vrátnik) 

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana 
majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb. 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov online streaming 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby, ktoré vstupujú do vymedzených  priestorov 
prevádzkovateľa 

38 DATABÁZA NEPITVANÝCH FYZICKÝCH OSÔB 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Vedenie databázy fyzických osôb, ktoré odmietli za života 
pitvu v súlade s § 20 ods. 1 písm. b) bod 9 zákona                      
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Názov informačného systému   IS Databáza nepitvaných fyzických osôb 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené s § 20 ods. 1 
písm. b) bod 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 99 rokov odo dňa úmrtia 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzická osoba - žiadateľ 

39 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvody 

ochrany majetku a zdravia prevádzkovateľa, na základe 
oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia na prevádzke v Košiciach. 

Názov informačného systému   IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné 
verejnosti 

Právny základ oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia  

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

sprostredkovateľ služba SBS 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam 

vyhotovený  

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov 

prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti 

 samotná verejnosť 

40 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKAČNÁ BRÁNA 



Účel spracúvania osobných údajov 

 

Výmena všetkých údajov na stanovenie a určenie práv 

a povinností osôb, na ktoré sa uplatňuje nariadenie ES č. 
883/04. 
Uplatňovanie pohľadávok SR voči styčným orgánom 

členských štátov EÚ, úhrada záväzkov SR voči styčným 
orgánom členských štátov EÚ, uplatňovanie pohľadávok voči 
zdravotným poisťovniam v SR, úhrada záväzkov voči 
zdravotným poisťovniam v SR, žiadosti o vydanie 

nárokových dokladov na krytie nákladov na vecné dávky  
pre slovenských poistencov v iných členských štátoch  
EÚ a pre poistencov EÚ na území SR, žiadosti o potvrdenie 
refundačných sadzieb, v rovnakých oblastiach platí aj  
pre medzinárodné zmluvy. 

Názov informačného systému   Elektronická komunikačná brána 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené v čl. 17 – 20, 22 -
28, 32, 35, 41,76,  77 nariadenia ES č. 883/04, čl. 24 – 26, 
29, 66 nariadenia ES č. 987/2009, čl. 4, 36, 84 (5) 
nariadenia EHS č. 1408/71, § 18 ods. 1 písm. g), h), i), j)  
zákona 581/2004 Z. z. 

Kategórie príjemcov  Z predmetného IS sa osobné údaje ďalej poskytujú 

zdravotným poisťovniam, poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti v SR, styčným orgánom, príslušným inštitúciám 

a inštitúciám v mieste pobytu/bydliska, poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti v iných členských štátoch EÚ 

a štátoch, s ktorými má SR uzavretú medzinárodnú zmluvu 

o sociálnom zabezpečení alebo poskytovaní a úhrade 

zdravotnej starostlivosti. 

Cezhraničný prenos os. údajov uskutočnuje sa  

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po úplnom vysporiadaní záväzkov/pohľadávok 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – osoby verejne zdravotne poistené v SR, 

osoby verejne zdravotne poistené v iných členských štátoch 

EÚ, poistenci tretích štátov, poistenci zmluvného štátu, 

s ktorým má SR uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom 

zabezpečení alebo poskytovaní a úhrade zdravotnej 

starostlivosti, fyzické osoby bez poistného krytia 

41 KONTAKTNÉ FORMULÁRE 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy je spracovanie osobných údajov fyzických osôb 

z dôvodu spätného kontaktovania a vybavenia predmetných 

žiadostí, ako aj doplnenie chýbajúcich informácií 

v žiadostiach a odstránenie nedostatkov. 

Názov informačného systému   IS Kontaktné údaje 

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je kladné 

vybavenie žiadosti fyzických osôb, doplnenie chýbajúcich 

informácii a odstránenie nedostatkov. 

Kategórie príjemcov  nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 1 mesiac po ukončený platnosti kódu zdravotníckeho 

pracovníka alebo platnosti kódu poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby - žiadatelia 

Kategórie osobných údajov    meno, priezvisko, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) 

 


