
Zadajte text písaním

 

 

  

 

 

 

 
LEGISLATÍVNE NÁVRHY 

V OBLASTI SPRACÚVANIA 

OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V ZDRAVOTNÍCTVE 

 
 

EISI, o.z.  



2 

 

Realizované občianskym združením European Information Society Institute v rámci 

projektu Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve. Tento projekt je podporený z 

Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. 

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný European Information Society 

Institute, o. z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Obsah 

 

ÚVOD ....................................................................................................................................................... 4 

1. KONCEPČNÉ NÁVRHY ...................................................................................................................... 6 

1.1 Zákon o ochrane osobných údajov .......................................................................................... 6 

1.2 Pravidlá pre kreovanie právneho základu zákonnej povinnosti .............................................. 8 

2. ŠPECIFICKÉ NÁVRHY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA ........................................................................ 10 

2.1 Zákon o ochrane osobných údajov ........................................................................................ 10 

2.2 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ............................................................... 11 

2.3 Zákon o zdravotnej starostlivosti .......................................................................................... 13 

2.3.2 Vedenie zdravotnej dokumentácie ............................................................................... 16 

2.3.3 Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie .............................................. 19 

2.3.4 Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie ......................... 22 

2.4 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach ...................................................................... 24 

2.5 Zákon o NZIS (E-Health) ......................................................................................................... 25 

3. ŠPECIFICKÉ NÁVHRY V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 ...................................................... 32 

3.1 Prístup štátu k lokalizačným údajom od telekomunikačných operátoroch .......................... 32 

3.2 Aplikácia na monitorovanie dodržiavania štátnej karantény ................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

ÚVOD 

 

 European Information Society Institute, o. z., so sídlom Štítová 1243/1, 040 01 Košice, 

Slovensko ako prijímateľ nenávratného finančého príspevku je riešiteľom projektu s názvom 

„Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve.“  V rámci naplnenia cieľov projektu je 

realizovaná hlavná aktivita (monitoring, analýza a návrh), ktorá pozostáva z čiastkových úloh 

rozdelených do 3 pracovných balíkov (ďalej aj skrátene jednotlivé pracovné balíky ako „WP“). 

V rámci predmetných balíkov je potrebné analyzovať a optimalizovať relevantné politiky a 

regulačné rámce s cieľom odstrániť nedostatky v ochrane osobných údajov pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti, ako aj s cieľom zjednodušenia a zefektívnenia pravidiel pre 

spracovanie osobných údajov a riešenia bezpečnostných incidentov. Cieľom je tvorba 

koncepcie priateľského dátového prostredia.  

 Predkladaný dokument s názvom „Legislatíve návrhy v oblasti ochrany osobných 

údajov v zdravotníctve“ je výstupom nasledovnej aktivity:  

Návrh legislatívnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov 

V rámci tejto aktivity sa navrhnú konkrétne legislatívne opatrenia v oblasti ochrany osobných 

údajov so zreteľom na špecifiká v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré budú 

adresované orgánom verejnej moci v oblasti tvorby práva (legislatívnu radu vlády SR, 

Ministerstvo zdravotníctva SR) ako aj orgánom v oblasti kontroly, dohľadu a dozoru nad 

ochranou osobných údajov (Úradu na ochranu osobných údajov SR). Táto WP bude vychádzať 

z analýz vypracovaných v aktivitách pracovného balíka WP1 a predchádzajúcich aktivít tohto 

pracovného balíka. Predpokladaný termín realizácie tohto pracovného balíka je od 1.4.2019 do 

31.12.2019. Projektový tím si dáva za cieľ podanie 10 legislatívnych návrhov. 

Vytvoria sa konkrétne návrhy legislatívnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov k min. 

3 právnym predpisom, ktoré budú po zrealizovaní analýzy vo WP1 vykazovať najviac 

nedostatkov. 

 V rámci tohto dokumentu budú  predložené dva druhy legislatívnych návrhov a to (1) 

návrhy koncepčné, ktoré slúžia na právnu úpravu koncepcie ochrany osobných údajov 

v prostredí Slovenskej republiky a vzhľadom na ich komplexnosť nepovažujeme za vhodné 

plne navrhovať ich konkrétne paragrafové znenie. Druhým typom návrhov sú (2) konkrétne 

a špecifické návrhy zmien ustanovení v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky 

s cieľom zlepšiť vyvažovanie práv a spracúvanie osobných údajov v oblasti zdravotníctva. 

Zároveň som si osobitne dovolil upraviť legislatívne návrhy týkajúce sa spracúvania údajov 

v čase pandémie, nakoľko ide o veľmi špecifickú situáciu. V týchto častiach dokumentu sú 
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konkrétne návrhy štruktúrované v rámci troch bodov. Prvým je súčasné znenie, druhým 

odôvodnenie zmeny a tretí navrhované nové legislatívne znenie. Máme za to, že takáto 

štruktúra návrhov uľahčí „preklopenie“ záverov z tohto dokumentu do požadovaných vzorov 

legislatívnych návrhov používaných v riadnom legislatívnom procese. 
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1. KONCEPČNÉ NÁVRHY 

1.1 Zákon o ochrane osobných údajov 

1.1.1 Odôvodnenie zmeny 

 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) je právnym 

predpisom, ktorý nadväzuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov 

alebo „GDPR“). Idea zákonodarcu na úrovní Európskej únie (ďalej len „EÚ“) bola, že sa 

unifikujú pravidlá na ochranu osobných údajov pre všetky členské štáty a v otázkach, na 

ktorých as počas legislatívneho procesu nenašla zhoda, sa poskytnú určité mantinely na vlastnú 

národnú právnu úpravu. GDPR tak v konečnom dôsledku obsahuje až 69 otvorených klauzúl, 

ktoré umožňujú tieto otázky legislatívne upraviť. Zároveň je právna úprava dozorných orgánov 

a výkonu ich právomoci tradične doménou národných právnych poriadkov.  

 ZOOÚ nepochopiteľne obsahuje veľmi komplikovanú štruktúru a pôsobnosť. 

Štrukturálne sa delí na šesť častí. Prvá časť ZOOÚ upravuje základné ustanovenia týkajúce sa 

predmetu, pôsobnosti a definícií slovenskej právnej úpravy.  Druhá časť s názvom „Všeobecné 

pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní“ obsahuje duplicitné 

ustanovenia pre spracúvanie osobných údajov doslova prevzaté z GDPR. Dôvodom je 

pôsobnosť ZOOÚ, na základe ktorej sa táto časť vzťahuje na také spracovateľské operácie, 

ktoré nespadajú pod právo EÚ. Je však na mieste otázka, o aké konkrétne operácie ide, nakoľko 

právo EÚ nemá negatívnu definovanú pôsobnosť a o tom, či niečo do pôsobnosti práva EÚ patrí 

alebo nie rozhoduje iba Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „SDEÚ“). Druhá časť ZOOÚ sa 

tak v drvivej väčšine prípadov na prevádzkovateľov aplikovať nebude a prednosť bude mať 

GDPR spolu s aplikáciou štvrtej, piatej a šiestej časti ZOOÚ. 

Tretia časť ZOOÚ upravuje osobitné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb 

pri ich spracúvaní príslušnými orgánmi. Predmetná časť implementuje smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich 

vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (ďalej len 

„Policajná smernica“), ktorá upravuje špecifická spracúvania príslušných orgánov (Policajný 

zbor, Vojenská polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Finančná správa, prokuratúra a súdy) 

pri tzv. trestnoprávnych účeloch - účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, 

zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných činov alebo na účely výkonu 
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rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a 

predchádzania takémuto ohrozeniu. Štvrtá časť ZOOÚ obsahuje osobitné situácie zákonného 

spracúvania osobných údajov a ide o využitie otvorených klauzúl primárne podľa kapitoly IX. 

GDPR. Táto právna úprava je však veľmi stručná (iba § 78 a § 79) a konkrétne situácie upravuje 

iba jednou alebo dvoma vetami. 

Piata časť ZOOÚ sa týka slovenského dozorného orgánu – Úradu na ochranu osobných 

údajov SR a upravuje jeho postavenie, výkon kontroly, správne konanie a otázky súvisiace 

s predsedom dozorného orgánu SR. Šiestu časť tvoria spoločné, prechodné a záverečné 

ustanovenia. 

 Navyše, slovenský zákonodarca otvorené klauzuly v štvrtej časti ZOOÚ využil iba vo 

veľmi obmedzenej miere a častokrát v praxi spôsobujú aplikačné problémy. Niektoré 

ustanovenia využívajúce otvorené klauzuly sú aj v druhej časti ZOOÚ, ktoré sa vo väčšine 

prípadov neaplikuje (napríklad digitálny súhlas dieťaťa alebo podmienky kreovania právneho 

základu zákonnej povinnosti viď nižšie).  

Máme teda za to, že slovenská právna úprava spracúvania osobných údajov potrebuje 

zásadnú a radikálnu revíziu.  

 

1.1.2 Koncepčné návrhy 

 Na základe vyššie uvedeného preto považujem za vhodné komplexne prepracovať 

znenie slovenského ZOOÚ takým spôsobom, aby obsahoval aj niektoré koncepčné zmeny 

a reflektoval moderné národné právne úpravy. Za nutné považujem najmä: 

▪ Zrušiť druhú časť súčasného ZOOÚ, ktorá je nadbytočná a pôsobnosť ZOOÚ navrhovať 

tak, aby sa dané pravidlá aplikovali rovnako aj na spracúvanie osobných údajov, na 

ktoré sa nevzťahuje právo EÚ; 

▪ Zásadne prepracovať znenie využitia tzv. otvorených klauzúl GDPR a zásadnejšie 

využiť priestor na vlastnú právnu úpravu podľa GDPR; 

▪ Zamyslieť sa nad zakotvením koncepčných mechanizmov pri ochrane osobných údajov 

ako napríklad legislatívne posúdenie vplyvu či podmienok na kreovanie právnych 

základov zákonnej povinnosti a verejného záujmu; 

▪ Posúdiť vhodnosť a nezávislosť postavenia dozorného orgánu vo svetle zistení 

Najvyššieho kontrolného úradu SR.1 

 

 
1 Najvyšší kontrolný úrad SR: Záverečná správa - Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore. 

Bratislava: 2020. Dostupné na: https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96578-0-110.pdf. 

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96578-0-110.pdf


8 

 

1.2 Pravidlá pre kreovanie právneho základu zákonnej povinnosti  

1.2.1 Odôvodnenie 

 GDPR v súlade so zásadou zákonnosti podľa článku 6 GDPR umožňuje spracúvanie 

osobných údajov v prípadoch, ak prevádzkovateľ disponuje jedným zo šiestich právnych 

základov. Konkrétne ide o súhlas, plnenie zmluvy, zákonnú povinnosť, životne dôležitý 

záujem, verejný záujem alebo oprávnený záujem.  

 Najčastejšie používaným právnym základom je zákonná povinnosť podľa článku 6 ods. 

1 písm. c) GDPR (správny preklad by ale mal byť „právna povinnosť,“ nakoľko aj originálne 

znenie hovorí o „legal obligation“ a má byť teda interpretované širšie ako zákon). Je to z toho 

dôvodu, že množstvo právnych predpisov predpisuje povinnosť pre prevádzkovateľov 

spracúvať osobné údaje. Ako príklady možno uviesť právne predpisy týkajúce sa vedenia 

účtovníctva, daní, Zákonník práce alebo okrem iných aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti. Aby sa prevádzkovateľ na predmetný právny základ mohol spoľahnúť, musí tento 

predpis zákonnú povinnosť výslovne upravovať a obsahovať. V praxi však spôsobujú problémy 

právne predpisy, ktoré nedostatočne vymedzujú rozsah spracúvania osobných údajov na 

základe zákonnej povinnosti.  

GDPR však prostredníctvom otvorenej klauzuly členským štátom EÚ umožňuje, aby si 

kreovanie týchto zákonných povinností upravili sami.  

V zmysle článku 6 ods. 3 GDPR môže ísť o úpravu „všeobecných podmienok 

vzťahujúcich sa na zákonnosť spracúvania prevádzkovateľom; typov spracúvaných údajov; 

dotknutých osôb; subjektov, ktorým sa môžu osobné údaje poskytnúť, a účely, na ktoré ich 

možno poskytnúť; obmedzenia účelu; doby uchovávania; a spracovateľských operácií a 

postupov vrátane opatrení na zabezpečenie zákonného a spravodlivého spracúvania, ako 

napríklad tie na iné osobitné situácie spracúvania, ako sú stanovené v kapitole IX. Právo Únie 

alebo právo členského štátu musí spĺňať cieľ verejného záujmu a byť primerané sledovanému 

oprávnenému cieľu.“ Súčasne platný ZOOÚ síce v § 13 ods. 2 ustanovuje, že „osobitný zákon 

musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam 

spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané 

osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť 

alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel 

zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných 

údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje 

poskytnú...,“ avšak táto úprava je veľmi stručná, v značnej miere sa týka sprístupňovania 
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údajov medzi subjektami a nachádza sa v druhej časti ZOOÚ, ktorá sa vzhľadom na pôsobnosť 

diskutovanú vyššie na väčšinu spracovateľských operácií nevzťahuje.  

 

1.2.2 Koncepčné návrhy 

 Vzhľadom na vyššie uvedené tak navrhujem, aby v ZOOÚ bola vložená koncepčná 

klauzula, ktorá bude upravovať tvorbu zákonných povinností spracúvania osobných údajov.  

Zákonodarca tak bude mať vždy po ruke „návod,“ aké parametre spracúvania osobných údajov 

musí vždy v zákone uviesť a uľahčiť tak prevádzkovateľom spracúvanie osobných údajov. 

Nehovoriac o tom, že sa posilní právna istota adresátov právnych noriem a vnútorná 

konzistentnosť právneho poriadku. Pri navrhovaná konkrétneho znenia ustanovenia je možné 

zobrať si príklad aj z článku 23 ods. 2 GDPR, ktorý sa týka situácie, ak chce štát derogovať 

niektoré z vymedzených ustanovení GDPR za „vyšším účelom.“ 

 

1.2.3 Znenie koncepčného návrhu 

(Podmienky ustanovenia právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 

„Ak je právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

stanovený v osobitnom právnom predpise, musí ísť o všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 

obsahuje minimálne: 

a) Účel spracúvania osobných údajov; 

b) Vymedzenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov; 

c) Dobu uchovávania osobných údajov; 

d) Kategórie a typy spracúvaných osobných údajov; 

e) Kategórií dotknutých osôb, ktorý sa osobné údaje týkajú; 

f) Špecifické organizačné a technické opatrenia na ochranu práv, záujmov a slobôd 

dotknutých osôb, ak je to vhodné; 

g) Špecifiká plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám, ak je to vhodné; 

h) Špecifické pravidlá pre sprístupňovanie osobných údajov s ohľadom práva, záujmy 

a slobody dotknutých osôb, prípadne záruky zabraňujúce zneužitiu údajov, ak je to 

vhodné.“ 
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2. ŠPECIFICKÉ NÁVRHY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA 

2.1 Zákon o ochrane osobných údajov 

2.1.1 Súčasné znenie 

§ 78 ods. 5 ZOOÚ: „Prevádzkovateľ môže spracúvať genetické údaje, biometrické údaje a 

údaje týkajúce sa zdravia aj na právnom základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“ 

 

2.1.2 Odôvodnenie  

  V zmysle článku 9 ods. 4 GPDR „...Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť ďalšie 

podmienky vrátane obmedzení týkajúce sa spracúvania genetických údajov, biometrických 

údajov alebo údajov týkajúcich sa zdravia.“ Členské štáty tak môžu pomerne presne definovať 

podmienky spracúvania genetických údajov, biometrických údajov alebo údajov týkajúcich sa 

zdravia.  

 ZOOÚ v súčasnom znení veľmi zvláštne a stručne konštatuje, že tieto kategórie údajov 

je možné spracúvať aj na právnom základe zákonnej povinnosti. To prakticky znamená, že dané 

ustanovenie iba deklaruje možnosť spracúvania daných údajov na základe všetkých právnych 

základov, čo ustanovuje aj článok 6 ods. 1 GDPR a toto ustanovenie je v konečnom dôsledku 

duplicitné a zbytočné. Aj v porovnaní s právnymi úpravami členských štátov EÚ sú naše 

ustanovenia veľmi stručné. Grécka právna úprava zakazuje spracúvanie genetických údajov na 

účely zdravotného poistenia. Obmedzenie takéhoto spracúvania obsahuje aj cyperská 

a chorvátska právna úprava. Dánsko špecifikuje opakované použitie citlivých údajov, ktoré boli 

zozbierané na vedecký a štatistický výskum. Niektoré právne úpravy limitujú spracúvanie 

citlivých osobných údajoch v pracovnoprávnych vzťahoch (Fínsko, Estónsko, Írsko). 

Máme za to, že slovenská právna úprava by mala obsahovať špecifiká a limitácie 

spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia a genetických údajov aj s ohľadom na konkrétnu 

entitu. Je nepochybne rozdiel, ak údaje týkajúce sa zdravia spracúva poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti, prevádzkovateľ fit-aplikácie alebo zamestnávateľ. Taktiež považujem za vhodné 

výrazne obmedziť spracúvanie genetických údajov. 

 

2.1.3 Nové znenie 

 Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem nasledovné znenie špecifikácie spracúvania 

údajov týkajúcich sa zdravia a genetických osobných údajov v ZOOÚ: 

(Spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia) 
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(1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu2 spracúva údaje 

týkajúce sa zdravia v zmysle článku 4 bodu 15 GDPR v nevyhnutnej miere na naplnenie 

účelu poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Podrobnosti spracúvania osobných údajov 

poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ustanoví osobitný právny predpis. 

(2) Prevádzkovateľ aplikácie, ktorá predstavuje zdravotnícku pomôcku v zmysle 

osobitného predpisu3 spracúva osobné údaje týkajúce sa zdravia v zmysle článku 4 

bodu 15 GDPR iba na základe výslovného súhlasu používateľa podľa článku 9 ods. 2 

písm. a) GDPR. Prevádzkovateľ podľa prvej vety priebežne skúma nevyhnutnosť 

rozsahu spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia a zároveň dodržiava podmienky 

špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany osobných údajov podľa článku 25 GDPR. 

(3) Ak je prevádzkovateľ v postavení zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,4 môže 

spracúvať osobitné kategórie osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 GDPR iba 

v prípade, ak ich spracúvanie povoľuje alebo upravuje osobitný právny predpis. 

(4) Zamestnávateľ môže počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného 

predpisu5 spracúvať osobné údaje týkajúce sa zdravia podľa článku 4 bodu 15 svojich 

zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu za účelom zabezpečenia ochrany života 

a zdravia na pracovisku. Zamestnávateľ je povinný vymazať alebo anonymizovať údaje 

podľa prvej vety do siedmich dní od skončenia mimoriadnej situácie. 

 

(Spracúvanie genetických údajov) 

(1) Spracúvanie genetických údajov podľa článku 4 bodu 13 GDPR na účely poistenia 

fyzických osôb sa zakazuje.  

(2) Spracúvanie genetických údajov podľa článku 4 bodu 13 GDPR v pracovnoprávnych 

vzťahoch sa zakazuje.  

(3) Spracúvanie genetických údajov podľa článku 4 bodu 13 GDPR na výskumné účely je 

možné iba prijatí primeraných organizačných a technických opatreniach na 

zabezpečenie bezpečnosti týchto údajov.  

 

2.2 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti  

2.2.1 Súčasné znenie 

 
2 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3 Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
5 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. 
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Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) obsahuje 

v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nasledovné ustanovenia: 

 

§ 79 (Povinnosti poskytovateľa):  

(1) m) „Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon 

samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak... 

spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa 

osobitného predpisu.“ (s odkazom na Zákon o zdravotnej starostlivosti a zákon o 

národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 

 

(3) „Povinnosti podľa 

k) odseku 1, okrem povinnosti podľa odseku 1 písm. d), o), q), s) a zc) a odseku 2, sa 

nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie 

ambulancie dopravnej zdravotnej služby, 

l) odseku 1 písm. j), t), ze), zi), zj), zx), ba), bb) a bc) sa nevzťahujú na poskytovateľa, 

ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, 

m) odseku 1 okrem povinnosti podľa odseku 1 písm. d), e), f), l), r), s), zc), ai), bc) a bf) 

sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie 

epidemiologickej ambulancie.“ 

 

§ 92 (Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia): 

(5) „Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o 

ochrane osobných údajov.“ (S odkazom na Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení zákona č. 602/2003 Z. z.) 

 

2.2.2 Odôvodnenie 

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti upravuje v súvislosti so spracúvaním 

osobných údajov dve situácie. Prvou situáciou je povinnosť prevádzkovateľa spracúvať, 

poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Táto situácia má dve 

modality a to (i) spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z fyzickej zdravotnej 

dokumentácie, ktorú vedie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu 
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(Zákona o zdravotnej starostlivosti) a (ii) spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov 

z elektronickej zdravotnej knižky podľa osobitného predpisu (Zákon o národnom 

zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len 

„Zákon o NZIS“). Vzhľadom na to, že detaily spracúvania osobných údajov v týchto 

prípadoch by mali detailnejšie upravovať osobitné právne predpisy, budem sa im venovať 

osobitne nižšie. 

Druhou situáciou je všeobecná požiadavka spracúvania osobných údajov v súlade so 

všeobecným predpisom na ochranu osobných údajov. Vzhľadom na to, že dané ustanovenie 

odkazuje na niekoľko rokov neúčinný zákon a nie na v súčasnosti platné GDPR, považujem za 

nevyhnutné tento odkaz opraviť.  

 

2.2.3 Nové znenie 

Odkaz za ustanovením § 92 ods. 5 znie: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov).“ 

 

2.3 Zákon o zdravotnej starostlivosti 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o zdravotnej 

starostlivosti) upravuje v súvislosti so spracúvaním osobných údajov detaily vedenia zdravotnej 

dokumentácie. Právna úprava vedenia zdravotnej dokumentácie je pomerne široká a detailná, 

z tohto dôvodu budú moje návrhy rozdelené do piatich kategórií vymedzených podľa pozície 

ustanovení v tretej časti Zákona o zdravotnej starostlivosti: 

▪ Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie; 

▪ Vedenie zdravotnej dokumentácie; 

▪ Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie; 

▪ Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. 

 

2.3.1 Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie 

2.3.1.1 Súčasné znenie 

  

§ 18 Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie 
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(1) Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a 

sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.  

(2) Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo 

zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným 

predpisom nevyžaduje. 

(3) Každý, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto 

zákona alebo osobitného predpisu, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich 

ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu. 

 

2.3.1.2 Odôvodnenie 

 Prvý odsek § 18 Zákona o zdravotnej starostlivosti obsahuje iba všeobecnú deklaráciu 

ochrany osobných údajov uvedených v zdravotnej starostlivosti s odkazom na ZOOÚ a GDPR. 

 Druhý odsek ustanovuje, že na spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas 

dotknutej osoby. Zákonodarca chcel týmto ustanovením zrejme adresátom právnych noriem 

zvýrazniť, že nepotrebujú súhlas pacienta na spracúvanie ich osobných údajov, ale ide 

o využitie výnimky podľa článku 9 ods. 2 písm. h) GDPR6 spolu s článok 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR a teda spracúvanie na základe zákonnej povinnosti. Toto ustanovenie je však absolútne 

nadbytočné z dvoch dôvodov. Ak chcel zákonodarca naozaj zvýšiť právnu istotu, mal v danom 

ustanovení odkázať na to, že ide o súhlas podľa predpisov na ochranu osobných údajov, 

nakoľko v súčasnom znení môže byť dané ustanovenie interpretované aj tak, že môže ísť 

o súhlas podľa iných právnych predpisov. V druhom rade, už zo znenia tretej časti Zákona 

o zdravotnej starostlivosti je zrejmé, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spracúvajú 

osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v tomto zákone. Rozumiem však, že zákonodarca 

chcel dosiahnuť stav právnej istoty, a z tohto dôvodu by som do daného ustanovenia iba doplnil 

odkaz na súhlas podľa osobitného predpisu (GDPR) a zvýraznil, že informačná povinnosť voči 

dotknutým osobám daným ustanovením nie je dotknutá. 

 Tretím odsekom sa veľmi správne v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) GDPR 

ustanovuje povinnosť mlčanlivosti pre (i) príjemcov osobných údajov (napríklad zdravotné 

sestry alebo iných zamestnancov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) a (ii) tretím stranám, 

 
6 „...spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej 

spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, 

alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva Únie alebo práva 

členského štátu alebo podľa zmluvy so zdravotníckym pracovníkom, a podlieha podmienkam a zárukám 

uvedeným v odseku 3.“ 
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ktorým sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené (iný poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti alebo iné osoby resp. orgány verejnej moci podľa § 25).  

Je však zaujímavé, že dané ustanovenie neobsahuje povinnosť mlčanlivosti v súvislosti 

so spracúvaním osobných údajov pre samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, 

ako ho vyžaduje článok 9 ods. 2 písm. h) GDPR v spojení s článkom 9 ods. 3 GDPR.7 Zákon 

o zdravotnej starostlivosti obsahuje povinnosť mlčanlivosti až v spoločných a záverečných 

ustanoveniach (§49)8 a výslovne nespomína poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tí sú 

„pokrytý“ záväzkom mlčanlivosti iba prostredníctvom práva pacientov na zachovanie 

mlčanlivosti o údajoch týkajúcich sa zdravotného stavu.9 Považujem za vhodné ustanovenie § 

49 korigovať a vložiť do prvej časti tretej časti Zákona o zdravotnej starostlivosti za účelom 

zvýšenia prehľadnosti právneho predpisu a precíznemu splneniu požiadaviek článku 9 ods. 3 

GDPR. Zároveň považujem za potrebné precizovať ustanovenia týkajúce sa zachovávania 

primeranej bezpečnosti osobných údajov nielen u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ich 

zamestnancov (§22), ale ja u osôb, ktorým sa osobné údaje o zdravotnom stave poskytnú. 

 

2.3.1.3 Nové znenie  

§ 18 Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie 

(1) Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a 

sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.  

(2) Súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu10 na spracúvanie, poskytovanie a 

sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených týmto 

 
7 „Osobné údaje uvedené v odseku 1 sa môžu spracúvať na účely uvedené v odseku 2 písm. h), ak tieto údaje 

spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti 

zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa pravidiel, ktoré 

stanovili príslušné vnútroštátne orgány, alebo ak údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti 

mlčanlivosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne 

orgány.“ 
8 „Osoby, ktoré zabezpečujú evidenciu a uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácie, a osoby, ktoré sa 

dozvedeli údaje z osobitnej zdravotnej dokumentácie, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach. 

Povinnosti mlčanlivosti môže tieto osoby zbaviť len súd.“ 
9 § 11 ods. 9 písm. f) : „Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených 

týmto zákonom na... zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o 

skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom13) nie 

je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti.“ 
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
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zákonom a osobitným predpisom nevyžaduje. Plnenie informačnej povinnosti 

prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu11 týmto ustanovením nie je dotknuté. 

(3) Poskytovatelia a osoby, ktoré zabezpečujú evidenciu a uchovávanie osobitnej zdravotnej 

dokumentácie, a osoby, ktoré sa dozvedeli údaje z osobitnej zdravotnej dokumentácie, sú 

povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach. Povinnosti mlčanlivosti môže tieto 

osoby zbaviť len súd. Každý, komu sa poskytnú údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto 

zákona alebo osobitného predpisu, je povinný zabezpečiť ich primeranú ochranu 

a bezpečnosť prijatím organizačných a technických opatrení v súlade s osobitným 

predpisom.12 

 

2.3.2 Vedenie zdravotnej dokumentácie 

2.3.2.1 Súčasné znenie 

§ 19 Vedenie zdravotnej dokumentácie 

(1) Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov 

podľa odseku 2. 

(2) Zdravotná dokumentácia obsahuje 

a) osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie 

anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu elektronickej pošty osoby, ak ich osoba 

poskytla, 

b) údaje o poučení a informovanom súhlase (§ 6), 

c) 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, 

d) údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných alebo podaných 

humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v rozsahu názov liečiva, 

cesta podania, lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme, názov dietetickej potraviny, 

názov zdravotníckej pomôcky, 

e) údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, 

 
11 Článok 12, 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
12 Článok 32 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-6
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f) údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na 

posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, 

g) epidemiologicky závažné skutočnosti, 

h) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, 

i) identifikačné údaje poskytovateľa. 

(3) Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky 

pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

(4) V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 

11 ods. 11), vedie sa osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti 

súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy nevyhnutné na 

zistenie anamnézy a údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až i). Osobné údaje nevyhnutné na jej 

identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou 

žiadosťou podľa § 11 ods. 11. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a 

zapečatí ako celok. 

(5) Poskytovateľ je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu vrátane osobných údajov 

nevyhnutných na identifikáciu viesť oddelene od zdravotnej dokumentácie ostatných osôb. Na 

osobitnú zdravotnú dokumentáciu sa nevzťahujú ustanovenia § 24 ods. 4 a § 25. 

(6) Zdravotná dokumentácia je aj súbor údajov o odobratom, spracovanom, testovanom, 

konzervovanom, skladovanom a distribuovanom ľudskom tkanive alebo ľudských bunkách, 

ktoré vedie tkanivové zariadenie podľa osobitného predpisu.  

(7) Ak sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť v doplnkových ordinačných hodinách alebo ako 

domáca starostlivosť na žiadosť osoby mimo ordinačných hodín, zdravotná dokumentácia 

osoby musí obsahovať aj zápis, v ktorom sa uvedie poučenie osoby v čase poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti, že ide o zdravotnú starostlivosť uhrádzanú touto osobou podľa 

cenníka všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ, výšku úhrady za 

poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti a poučenie o možnosti poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia mimo doplnkových ordinačných 

hodín. Tento zápis musí osoba potvrdiť ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi svojím 

podpisom. 

 

2.3.2.2 Odôvodnenie 

 Ustanovenie § 19 upravuje špecifické podmienky vedenia zdravotnej dokumentácie. 

Prvý odsek diskutovanej časti špecifikuje spracovateľské operácie v súvislosti s vedením 

zdravotnej dokumentácie, pričom explicitne je spomenuté získavanie, zhromažďovanie 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-11.odsek-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-11.odsek-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-24.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-25
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a zaznamenávanie osobných údajov. Ak chcel zákonodarca v tomto ustanovení poskytnúť 

taxatívny prehľad spracovateľských operácií, podľa nášho názoru tento výpočet nemožno 

vnímať ako konečný. Absentujú v ňom napríklad oprava alebo doplnenie osobných údajov 

o pacientoch. Navrhujem teda tento výpočet doplniť minimálne o vyššie uvedené 

spracovateľské operácie.  

 Ustanovenie § 19 ods. 2 obsahuje presný rozsah spracúvaných osobných údajov v rámci 

zdravotnej dokumentácie. Je nutné poznamenať, že odsek 2 ako celok obsahuje osobné údaje13 

a nemožno zúžiť výklad a pôsobnosť regulácie ochrany osobných údajov na § 19 ods. 2 písm. 

a), v ktorom sú vymenované identifikačné údaje pacienta. Navyše, samotný rozsah 

identifikátorov podľa nášho názoru nereflektuje zásadu minimalizácie údajov podľa článku 5 

ods. 1 písm. c) GDPR, nakoľko na identifikáciu osoby stačí kombinácia mena, priezviska 

a rodného čísla. Neviem však relevantné posúdiť rozsah spracúvaných identifikačných údajov 

a jeho potrebnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zároveň odporúčam 

špecifikovať, na aké účely môže dotknutá osoba poskytnúť telefónne číslo a adresu 

elektronickej pošty so zvýraznením informačnej povinnosti.  

Domnievam sa, že v rámci metodických materiálov pre poskytovateľov zdravotnej 

spravodlivosti by bolo vhodné vysvetliť rozdiel medzi informovaným súhlasom podľa § 6 

Zákona o zdravotnej starostlivosti a súhlasu dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 

GDPR, nakoľko prvý zo spomenutých súhlasov slúži na oboznámenie pacienta o účele, povahe, 

následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných 

postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti a súhlas podľa GDPR 

slúži ako právny základ na spracúvanie osobných údajov. Podstata týchto dvoch inštitútov je 

značne rozdielna, avšak v praxi sa tieto inštitúty zamieňajú, narába sa s nimi ako so 

synonymami, čo má ďaleko od právneho stavu. 

Navyše, špecifikáciu obsahu zdravotnej dokumentácie upravuje odborné usmernenie 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie č. 

07594/2009 – OZS, uverejnené vo Vestníku, čiastka 42-48/2009, v znení jeho zmeny 

uverejnenej v čiastke 7-11/2010. Tento predpis ale nemá povahu všeobecne záväzného 

právneho predpisu a bolo by podľa nášho názoru vhodné tieto špecifiká upraviť vo vyhláške 

Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

2.3.2.3 Nové znenie 

 
13 Pozri článok 4 bod 1 GDPR, Recitál 26 GDPR a rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci Breyer. 
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§ 19 Vedenie zdravotnej dokumentácie 

(1) Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, oprava 

a doplnenie údajov podľa odseku 2. 

(2) Zdravotná dokumentácia obsahuje 

a) osobné identifikačné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu 

meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné 

na zistenie anamnézy. Zdravotná dokumentácia môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu 

elektronickej pošty osoby, ak ich osoba poskytla, pričom v tomto prípade je potrebné dotknutú 

osobu informovať o použití týchto osobných údajov podľa osobitného predpisu.14 

 

 

2.3.3 Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie 

2.3.3.1 Súčasné znenie 

§ 22 Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie 

(1) Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný 

ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, 

zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania podľa odseku 2. 

(2) Zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva 

poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 

2 a 3 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe. 

(3) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii podľa § 20 

ods. 2 a 3 nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki 

pracovníci. 

(4) Poskytovateľ v súvislosti s odberom, testovaním, konzervovaním, distribúciou, 

charakteristikou, transplantáciou a vysledovateľnosťou ľudského orgánu a v súvislosti s 

odberom, testovaním, spracovaním, konzervovaním, skladovaním, distribúciou, 

transplantáciou a vysledovateľnosťou ľudského tkaniva alebo ľudských buniek je povinný 

uchovávať zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu21b) najmenej 30 rokov od 

a) odberu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, 

b) transplantácie ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a 

 
14 Článok 12, 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#poznamky.poznamka-21b
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c) likvidácie ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. 

(5) Elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke uchováva Národné 

centrum zdravotníckych informácií v národnom zdravotníckom informačnom systéme najmenej 

20 rokov po smrti osoby, ak ide o záznamy vytvorené všeobecným lekárom, s ktorým mala osoba 

uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti; ostatné elektronické 

zdravotné záznamy najmenej 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti 

osobe. 

(6) Poskytovateľ zodpovedá za neoprávnený prístup zdravotníckeho pracovníka alebo inej 

osoby k údajom z elektronickej zdravotnej knižky, ako aj za neoprávnené poskytnutie údajov, 

pokus o prístup alebo pokus o poskytnutie údajov týmito osobami, ak k neoprávnenému 

prístupu, poskytnutiu údajov, pokusu o prístup alebo pokusu o poskytnutie údajov došlo 

prostredníctvom informačného systému poskytovateľa. 

 

2.3.3.2 Odôvodnenie 

 Ustanovenie § 22 upravuje požiadavky na zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej 

dokumentácie. V prvom odseku sa nachádza generálna klauzula povinnosti chrániť zdravotnú 

dokumentáciu aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, ktorá ale 

nešpecifikuje akým spôsobom má poskytovateľ k danej ochrane pristúpiť. Podľa nášho názoru 

by mal daný odsek minimálne disponovať odkazom na požiadavky zachovávania bezpečnosti 

v zmysle článku 32 GDPR, kde je uvedený demonštratívny výpočet opatrení na zabezpečenie 

bezpečnosti ochrany osobných údajov ako pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov; 

schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania 

a služieb; schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade 

fyzického alebo technického incidentu; proces pravidelného testovania, posudzovania a 

hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti 

spracúvania. 

 Ustanovenie § 22 ods. 2 a 3 ustanovuje dobu uchovávanie zdravotnej dokumentácie po 

dobu 20 po smrti pacienta. Nie je jasné, ako k danej dobe uchovávania zákonodarca prišiel 

a odôvodnenie predmetnej retenčnej doby neobsahuje ani dôvodová správa. Je veľmi 

diskutabilné, aký je dôvod tejto neprimerane dlhej doby uchovávania zdravotnej dokumentácie, 

čo by mohlo predstavovať potenciálny nesúlad so zásadou minimalizácie uchovávania podľa 

článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR. V prípade právnych nárokov príbuzných dotknutej osoby pri 

nárokoch na náhradu škody je premlčacia lehota ustanovená osobitnými právnymi predpismi 

(trestnoprávnymi resp. občianskoprávnymi kódexami). Z tohto dôvodu považujem za vhodné 
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dobu uchovávania skrátiť a zároveň zaviesť povinnosť zdravotnú dokumentáciu archivovať, 

čím sa dokument dostane do pôsobnosti zákona o archívoch a registratúrach a striktné 

požiadavky GDPR na uchovávania tak viac neplatia. 

 Ustanovenie § 22 ods. 6 upravuje zodpovednosť poskytovateľa pri bezpečnostných 

incidentoch. Veľmi nevhodne dané ustanovenie používa pojem „informačný systém,“ ktorý bol 

pri výklade regulácie ochrany osobných údajov v Slovenskej republike deformovaný 

a interpretovaný nesprávne. V zmysle legislatívy EÚ je informačný systém reflexiou aplikácie 

pravidiel na ochranu osobných údajov aj pri „manuálnom“ spracúvanie osobných údajov 

napríklad v kartotékach alebo fyzických spisoch. U nás sa ale dlhodobo na základe nesprávnej 

implementácie smernice 95/46/ES vykladal tento pojem ako synonymum „účelu“ alebo súboru 

akýchkoľvek spracovateľských operácií. Dané ustanovenie je tak potrebné preformulovať, aby 

dávalo zmysle a bolo v súlade s právom EÚ.  

 

2.3.3.3 Nové znenie 

§ 22 Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie 

(1) Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný 

ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, 

zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania podľa odseku 2, pričom zohľadní 

požiadavky na bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa osobitného predpisu.15 

(2) Zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva 

poskytovateľ 20 5 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 

2 a 3 20 5  rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe. Po uplynutí doby 

uchovávanie je poskytovateľ povinný zdravotnú dokumentáciu archivovať podľa osobitného 

predpisu.16 

(3) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii podľa § 20 

ods. 2 a 3 nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki 

pracovníci. 

(4) Poskytovateľ v súvislosti s odberom, testovaním, konzervovaním, distribúciou, 

charakteristikou, transplantáciou a vysledovateľnosťou ľudského orgánu a v súvislosti s 

odberom, testovaním, spracovaním, konzervovaním, skladovaním, distribúciou, 

 
15 Článok 32 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
16 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#paragraf-20.odsek-3
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transplantáciou a vysledovateľnosťou ľudského tkaniva alebo ľudských buniek je povinný 

uchovávať zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu21b) najmenej 30 rokov od 

a) odberu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, 

b) transplantácie ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a 

c) likvidácie ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. 

(5) Elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke uchováva Národné 

centrum zdravotníckych informácií v národnom zdravotníckom informačnom systéme najmenej 

20 5 rokov po smrti osoby, ak ide o záznamy vytvorené všeobecným lekárom, s ktorým mala 

osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti; ostatné 

elektronické zdravotné záznamy najmenej 20 5  rokov od posledného poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti osobe. 

(6) Poskytovateľ zodpovedá za neoprávnený prístup zdravotníckeho pracovníka alebo inej 

osoby k údajom z elektronickej zdravotnej knižky, ako aj za neoprávnené poskytnutie údajov, 

pokus o prístup alebo pokus o poskytnutie údajov týmito osobami, ak k neoprávnenému 

prístupu, poskytnutiu údajov, pokusu o prístup alebo pokusu o poskytnutie údajov došlo 

prostredníctvom informačného počítačového systému poskytovateľa. 

 

2.3.4 Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie 

2.3.4.1 Súčasné znenie 

§ 24 Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie 

Údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa § 20 ods. 2 a 3 sa poskytujú formou výpisu zo 

zdravotnej dokumentácie podľa § 20 ods. 2 a 3. Výpis zo zdravotnej dokumentácie podľa § 20 

ods. 2 a 3 obsahuje okrem údajov uvedených v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i) 

a) chronologický opis vývoja zdravotného stavu, 

b) prehľad o doterajšej liečbe, 

c) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

d) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. 

(2) Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému 

ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania. 

(3) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej 

dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi alebo 

lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/#poznamky.poznamka-21b
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(4) Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania, ak v písmene a) nie je ustanovené 

inak, poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom 

vyžiadania, 

(...) 

 

§ 25 Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie 

(1) Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej 

knižky v rozsahu a spôsobom ustanovenom osobitným predpisom.31b) Údaje zo zdravotnej 

dokumentácie podľa § 20 ods. 2 a 3 sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej 

dokumentácie osoby 

(...) 

(2) Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste 

výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ustanovenom v odseku 1. 

(3) Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa 

poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom 

odbore klinická psychológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu. 

(4) Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do 

zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom. 

(5) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú znalcovi [odsek 1 písm. j)] aj formou 

vydania zdravotnej dokumentácie alebo jej časti na základe vyžiadania znalca a súhlasu 

prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a úplnosti záznamov vrátane pravosti 

odtlačku pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej dokumentácii. 

(6) Pred vydaním zdravotnej dokumentácie alebo jej časti podľa odseku 5 je poskytovateľ 

povinný zabezpečiť vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie alebo jej časti, ktorej každú 

stranu podpíše znalec a zdravotnícky pracovník, a k podpisom uvedú čitateľne meno a 

priezvisko, dátum vydania a pripoja odtlačok pečiatky. Kópia časti zdravotnej dokumentácie sa 

založí do originálu zdravotnej dokumentácie. 

(7) Znalec nesmie oznamovať údaje zo zdravotnej dokumentácie ani tomu, na koho dožiadanie 

spracúva znalecký posudok okrem údajov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou znaleckého posudku. 

 

2.3.4.2 Odôvodnenie 

 Ustanovenia § 24 a § 25 upravujú poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej 

dokumentácie. Ani jeden z uvedených mechanizmov však nezaručuje, že osoba, ktorej sa údaje 

poskytnú musí zaručovať určitý štandard bezpečnosti ochrany citlivých osobných údajov. 
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Tento štandard je nižší ako napríklad pri bežnom vzťahu prevádzkovateľ – prijímateľ, kde títo 

prijímatelia musia spracúvať údaje iba na základe pokynov prevádzkovateľa17 a zároveň 

prevádzkovateľ musí dané osoby vyškoliť a zaviesť určité pravidlá pri spracúvaní osobných 

údajov.18 

 

2.3.4.3 Nové znenie 

 Vzhľadom na vyššie uvedené tak navrhujem do §  24 a § 25 pridať nasledujúci odsek: 

„Osoba, ktorej poskytovateľ osobné údaje poskytne alebo sprístupní je pri ich spracúvaní 

povinná postupovať v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov podľa osobitného 

predpisu19 najmä so zreteľom na zachovanie ich bezpečnosti.“ 

 

2.4 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach  

2.4.1 Súčasné znenie 

§ 7 Rozhodovanie o vydaní povolenia 

(10) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o 

ochrane osobných údajov (Odkaz na zákon č. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov). 

 

2.4.2 Odôvodnenie 

 Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach) nie je v kontexte ochrany osobných údajov relevantný. Opak je však pravdou, 

nakoľko aj mobilné aplikácie môžu byť v zmysle danej legislatívy klasifikované ako 

zdravotnícke pomôcky.20 

 
17 Článok 29 GDPR: „Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov 

prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.“ 
18 Článok 24 GDPR: „1.   S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb prevádzkovateľ prijme vhodné technické a 

organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s týmto 

nariadením. Uvedené opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú. 

2.   Ak je to primerané vzhľadom na spracovateľské činnosti, opatrenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú zavedenie 

primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa.“ 
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
20 Pozri napríklad STRALIN, M.: How to check if your app is a medical device and meets the necessary legal 

requirements? Dostupné na: https://support.ce-check.eu/hc/en-us/articles/360008709679-How-to-check-if-your-

app-is-a-medical-device-and-meets-the-necessary-legal-requirements-. 

https://support.ce-check.eu/hc/en-us/articles/360008709679-How-to-check-if-your-app-is-a-medical-device-and-meets-the-necessary-legal-requirements-
https://support.ce-check.eu/hc/en-us/articles/360008709679-How-to-check-if-your-app-is-a-medical-device-and-meets-the-necessary-legal-requirements-
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 Považujem preto za vhodné, aby daný právny predpis obsahoval minimálne všeobecnú 

klauzulu, ktorá by odkazovala na všeobecný právny predpis regulujúci ochranu osobných 

údajov. Súčasné znenie § 7 uvedené vyššie je z hľadiska postavenia v právnom predpise 

v nevhodnej časti, nakoľko evokuje aplikáciu iba na rozhodovanie o vydaní povolenia. Pravidlá 

na ochranu osobných údajov by sa však mali aplikovať v celistvosti na všetky zdravotnícke 

pomôcky vrátane medicínskych aplikácií.  

Ideálne by zároveň bolo, aby pre prípady používania aplikácií ako zdravotníckeho 

zariadenia bolo vydané podrobné usmernenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov 

a daných špecifík v spolupráci Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu na ochranu osobných 

údajov SR. 

 

2.4.3 Nové znenie 

§ 7 Rozhodovanie o vydaní povolenia 

(10) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o 

ochrane osobných údajov (Odkaz na zákon č. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov). 

 

§ 3 (doplnenie nového odseku) 

(10) „Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o 

ochrane osobných údajov.21 

 

 

 

2.5 Zákon o NZIS (E-Health) 

2.5.1 Súčasné znenie 

§ 2 Základné pojmy 

(1) Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov 

v správe národného centra slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v 

zdravotníctve určených na správu údajovej základne; súčasťou národného zdravotníckeho 

informačného systému je aj Národný portál zdravia. 

(...) 

 
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
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§ 5 Elektronická zdravotná knižka 

(1) Elektronická zdravotná knižka obsahuje 

a) identifikačné údaje osoby, 

(...) 

(3) Rozsah osobných údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky je uvedený v 

prílohe č. 2 prvom bode. Dátové štruktúry elektronických zdravotných záznamov v elektronickej 

zdravotnej knižke a každú ich zmenu zverejňuje národné centrum na svojom webovom sídle 

najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou. 

(...) 

(4) Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy. 

(...) 

(11) Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej 

knižky podľa § 5 ods. 1 písm. b) cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného 

autentifikátora 

a) zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním 

číselného kódu zdravotníckeho pracovníka alebo číselného kódu poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, 

b) inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom 

udeľuje; dočasný identifikátor je bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý generuje cez 

Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora22) osoba, ktorej sa súhlas 

na prístup k údajom má udeliť. 

(...) 

(13) Súhlas osoby na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11 sa 

nepovažuje za súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu (Odkaz na ZOOÚ). 

(14) Všeobecný lekár má prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa odseku 

1 písm. a) a b) aj po zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu tých 

elektronických zdravotných záznamov, ktoré vznikli do zániku platnosti tejto dohody. 

(...) 

§ 12 Národné centrum 

Národné centrum 

(1) a) je správcom a prevádzkovateľom (odkaz na ZOOÚ) národného zdravotníckeho 

informačného systému; prevádzku národného zdravotníckeho informačného systému 

zabezpečuje národné centrum v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a 

zdravotnými poisťovňami; 
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(...) 

 

(4) Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako 

prevádzkovateľ podľa osobitného predpisu.37) 

(...) 

§ 13 Spoločné ustanovenia 

 (2) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o 

ochrane osobných údajov (Odkaz na ZOOÚ). 

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z. 

NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE 

1. Národný register elektronických zdravotných knižiek 

e) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v rozsahu ustanovenom týmto 

zákonom. Príslušnej zdravotnej poisťovni na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej 

starostlivosti. 

f) Účel sprístupňovania osobných údajov 

Sprístupňovanie osobných údajov všeobecným lekárom a cez Národný portál zdravia. 

g) Príjemcovia, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú 

Poistenci verejného zdravotného poistenia a poistenci iného členského štátu s bydliskom v 

Slovenskej republike, ktorých sa osobné údaje týkajú. 

 

2.5.2 Odôvodnenie 

 Zákon o NZIS je implementáciou tzv. elektronického zdravotníctva alebo e-healthu a do 

právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza inštitúty, ktoré presúvajú tradičné súčasti 

poskytovania zdravotnej starostlivosti do digitálneho priestoru.  

Danou právnou úpravou sa zaviedol tzv. národný zdravotnícky informačný systém, 

ktorý tvorí niekoľko dátových základní vrátane údajov z poisťovní alebo poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti. V zmysle § 12 ods. 1 je prevádzkovateľom tohto systému Národné 

centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spolu so zdravotnými poisťovňami 

a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Spracúvanie osobných údajov opäť upravuje iba 

všeobecná klauzula v § 12 ods. 4. Obe uvedené ustanovenia odkazujú na ZOOÚ, ktorý je v tejto 

situácií neúčinný a preto považujem za vhodné tieto odkazy opraviť.  



28 

 

Navyše, je evidentné, že zákonodarca priamo právnym predpisom kreoval inštitút 

spoločných prevádzkovateľov pri prevádzke národného zdravotníckeho systému a to v podobe 

NCZI, poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. V zmysle článku 

26 ods. 1 GDPR: „Ak dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia účely a prostriedky 

spracúvania, sú spoločnými prevádzkovateľmi. Transparentne určia svoje príslušné 

zodpovednosti za plnenie povinností podľa tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o vykonávanie 

práv dotknutej osoby, a svoje povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14, 

a to formou vzájomnej dohody, pokiaľ nie sú príslušné zodpovednosti prevádzkovateľov 

určené právom Únie alebo právom členskému štátu, ktorému prevádzkovatelia podliehajú. V 

dohode sa môže určiť kontaktné miesto pre dotknuté osoby.“ Máme za to, že minimálny 

štandard určenia povinností by mal byť explicitne ustanovený v právnom predpise, nakoľko 

dohoda spoločných prevádzkovateľoch je v praxi často „utajovaná“ a pri vyššie uvedených 

entitách sa spracúvanie týka verejného záujmu. Z tohto dôvodov by Zákon o NZIS mal 

upravovať minimálne dané parametre dohody spoločných prevádzkovateľov v zmysle článku 

26 ods. 1 GDPR.  

Za jeden z najvýznamnejších inštitútov elektronického zdravotníctva je možné 

považovať inštitútu elektronickej zdravotnej knižky, ktorá predstavuje „súbor údajov zo 

zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných 

knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“22 Zákon o NZIS pomerne presne definuje účel 

spracúvania údajov, rozsah, prístup a pod. (pozri Prílohu 2 Zákona o NZIS). V celom znení 

právnej úpravy sú však prítomné odkazy na ZOOÚ a nie GDPR, čo v konečnom dôsledku 

spôsobuje, že sa odkazuje na povinnosti v zmysle právnej úpravy, ktorá na danú právnu úpravu 

nemá pôsobiť, sú tak v konečnom dôsledku zbytočné. Taktiež je potrebné upozorniť na to, že 

ak má v prípade elektronickej zdravotnej knižky ísť o „preklopenie“ zdravotnej dokumentácie 

do digitálnej formy, rozsah spracúvaných údajov by mal ostať rovnaký. Nižšie uvádzame 

prehľad porovnania identifikačných údajov podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti a Zákona 

o NZIS: 

Zákon o NZIS Zákon o zdravotnej starostlivosti 

meno a priezvisko, rodné priezvisko meno, priezvisko 

dátum narodenia dátum narodenia 

rodné číslo rodné číslo 

bezvýznamové identifikačné číslo alebo 

osobné identifikačné číslo poistenca iného 

členského štátu s bydliskom v Slovenskej 

republike 

X 

 
22 § 2 ods. 6 Zákona o NZIS. 
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Pohlavie X 

názov a číselný kód obce trvalého pobytu, 

adresa trvalého pobytu 

adresa bydliska 

kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová 

adresa, kontaktná adresa) 

môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu 

elektronickej pošty osoby, ak ich osoba 

poskytla 

identifikačné údaje zdravotnej poisťovne identifikačné údaje príslušnej zdravotnej 

poisťovne 

Z týchto dôvodom máme za to, že identifikačné údaje pacienta by mali byť zosúladené 

v rámci vyššie uvedených právnych úprav. 

 Zákon o NZIS zároveň umožňuje samotným pacientom dopísať sa do nich vlastné údaje 

(záznamy). Odôvodnenie daného ustanovenia sa nachádza v dôvodovej správe: „Elektronická 

zdravotná knižka občana obsahuje aj časť pre vlastné záznamy osoby, kde si môže osoba 

zapisovať záznamy súvisiace s jej zdravotným stavom v rozsahu zoznam užívaných 

voľnopredajných liekov alebo homeopatík, poznámky o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.23 

Vzhľadom na to, že si môže tieto údaje manažovať a zapisovať sám pacient, považujem za 

vhodné, aby za ich správnosť nezodpovedal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V opačnom 

prípade by tak prevádzkovateľ zdravotnej starostlivosti zodpovedal v zmysle zásady správnosti 

podľa článku 5 ods. 1 písm. d) GDPR  

 Zákon o NZIS taktiež upravuje osobitný režim iného ako zákonného prístupu k údajom 

z elektronickej zdravotnej knižky. Robí tak na základe súhlasu dotknutej osoby, avšak vylučuje, 

aby tento súhlas musel spĺňať atribúty súhlasu podľa článku 5 ods. 1 písm. a) GDPR. Dôvodová 

správa o dôvodoch takéhoto prístupu mlčí. Je to veľmi zvláštna situácia, nakoľko prístup 

k citlivým osobným údajom by dokonca mal spĺňať parametre výslovného súhlasu podľa 

článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Nevidím dôvod na vylúčenie aplikácie GDPR v prípade, keď 

sa jednoznačne jedná o spracúvanie osobných údajov, dokonca citlivých osobných údajov.  

 Ustanovenie § 5 ods. 1 Zákona o NZIS ustanovuje, že všeobecný lekár má prístup k 

údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby vymedzených v danom ustanovení aj po 

zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu tých elektronických 

zdravotných záznamov, ktoré vznikli do zániku platnosti tejto dohody. Takáto prax však 

nekorešponduje s vymedzeným účelom spracúvania údajov vymedzeným v Prílohe 2 daného 

zákona: „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 

na základe verejného zdravotného poistenia. Poskytovanie príslušnej zdravotnej poisťovni na 

účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.“ Z tohto dôvodu preto považujem za 

 
23 Dôvodová správa k Zákonu o NZIS. Dostupná na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Document 

Preview.aspx?DocID=381005.  

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Document%20Preview.aspx?DocID=381005
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Document%20Preview.aspx?DocID=381005
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vhodné, aby sa samostatne v právnom predpise vymedzil účel takéhoto prístupu všeobecného 

lekára. Rovnako mi nie je zrejmé, prečo by mal mať všeobecný lekár takýto prístup a z tohto 

dôvodu ponechávam vymedzenie účelu na samotného zákonodarcu. 

 Ako aj v prípade predchádzajúcich právnych predpisov, považujem za potrebné, aby 

odkazy na osobitný právny predpis v oblasti ochrany osobných údajov smerovali na GDPR 

a nie na ZOOÚ.  

 Zároveň považujem za vhodní doplniť do Prílohy 2 Zákona o NZIS aj príjemcov, 

nakoľko v súčasnom znení ide iba o poistencov, ktorých sa osobné údaje týkajú, avšak v praxi 

sú príjemcami aj NCZI, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, poverení príjemcovia 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a osoby, ktorým sa na základe zákona osobné údaje 

poskytujú. Zákonodarca taktiež nesprávne uvádza, že tretími stranami sú poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti alebo zdravotné poisťovne. V skutočnosti ide o príjemcov. 

 

2.5.3 Nové znenie 

 Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia navrhujem diskutované ustanovenia zmeniť 

nasledujúcim spôsobom: 

§ 5 Elektronická zdravotná knižka 

 (4) Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy. Za 

správnosť záznamov podľa predchádzajúcej vety je zodpovedná osoba. 

(...) 

 (13) Súhlas osoby na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11 sa 

nepovažuje za súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu sa považuje za výslovný 

súhlas podľa osobitného právneho predpisu.24 

(14) Všeobecný lekár má prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa odseku 

1 písm. a) a b) aj po zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu tých 

elektronických zdravotných záznamov, ktoré vznikli do zániku platnosti tejto dohody na účely 

[doplnenie zákonodarcu]. 

(...) 

§ 12 Národné centrum 

Národné centrum 

 
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
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(1) a) je správcom a prevádzkovateľom podľa osobitného predpisu25 národného 

zdravotníckeho informačného systému; prevádzku národného zdravotníckeho informačného 

systému zabezpečuje národné centrum v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

a zdravotnými poisťovňami. Uplatňovanie práv podľa osobitného predpisu26 a plnenie 

informačnej povinnosti podľa osobitného predpisu27 zabezpečuje národne centrum; tým nie 

je dotknutá povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní 

poskytnúť súčinnosť.  

(...) 

(4) Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako 

prevádzkovateľ podľa osobitného predpisu.28 

(...) 

§ 13 Spoločné ustanovenia 

 (2) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o 

ochrane osobných údajov.29 

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z. 

NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE 

1. Národný register elektronických zdravotných knižiek 

e) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v rozsahu ustanovenom týmto 

zákonom. Príslušnej zdravotnej poisťovni na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej 

starostlivosti. Orgány verejnej moci, ktoré k vymedzeným údajom majú prístup pri plnení 

svojich zákonných povinností a úloh vo verejnom záujme. 

f) Účel sprístupňovania osobných údajov 

 
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
26 Článok 12 – 22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
27 Článok 12, 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
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Sprístupňovanie osobných údajov všeobecným lekárom a cez Národný portál zdravia. 

g) Príjemcovia, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú 

Poistenci verejného zdravotného poistenia a poistenci iného členského štátu s bydliskom v 

Slovenskej republike, ktorých sa osobné údaje týkajú. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

a zdravotné poisťovne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Príslušnej zdravotnej 

poisťovni na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti. Poverení príjemcovia 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a príslušných zdravotných poisťovní.  

 

3. ŠPECIFICKÉ NÁVHRY V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 

3.1 Prístup štátu k lokalizačným údajom od telekomunikačných operátoroch 

3.1.1 Súčasné znenie 

§ 63 Telekomunikačné tajomstvo 

(18) Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) a d) 

spolu s informáciou o čase vzniku lokalizačného údaju podnik v čase mimoriadnej situácie46d) 

alebo núdzového stavu 46e) v zdravotníctve, a to v príčinnej súvislosti so vznikom 

pandémie46g) alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby a po prijatí 

zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných 

údajov, 

a) spracúva v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, 

prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia, 

b) spracúva na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné 

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky46f) v záujme ochrany života a 

zdravia, 

c) spracúva výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu pohybu dotknutého užívateľa v 

záujme ochrany života a zdravia. 

(19) Údaje spracúvané podľa odseku 18 podnik poskytuje Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti a s písomným súhlasom alebo 

inak hodnoverne preukázateľným súhlasom dotknutého užívateľa. Žiadosť podľa 

predchádzajúcej vety musí obsahovať identifikáciu účastníka alebo užívateľa, alebo spôsob 

určenia identifikácie účastníkov alebo užívateľov, na ktorých sa poskytnutie týchto údajov 

vzťahuje. 

(20) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže po prijatí zodpovedajúcich 

technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov údaje 

spracúvané podľa odseku 18 zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej 
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situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, najdlhšie do 31. decembra 2020. Údaje podľa 

odseku 18 musí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezodkladne zničiť, 

akonáhle pominie dôvod na ich spracúvanie; o zničení údajov Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky bezodkladne písomne informuje dotknutého užívateľa, pričom uvedie 

údaje, ktoré o ňom spracúval. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podá 

najneskôr do 31. januára 2021 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky 

správu o zákonnosti spracúvania údajov podľa odseku 18; pôsobnosť Úradu na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknutá. 

 

3.1.2 Odôvodnenie 

 Cieľom vyššie uvedenej právnej úpravy bolo zakotvenie mechanizmu na prístup štátu 

k lokalizačným údajom od telekomunikačných operátorov za účelom vytvárania štatistiky, 

zasielania adresných správ a monitorovanie pohybu za účelom ochrany života a zdravia.  

Pôvodnému zneniu daného mechanizmu pozastavil Ústavný súd SR účinnosť,30 ale 

Národná rada SR ešte pred nadobudnutím účinnosti daného rozhodnutia novelizovala dané 

ustanovenia.  

 Podľa nášho názoru primárne vo svetle rozhodnutia Ústavného súdu SR PL. ÚS. 

13/2020-103 stále vykazuje nedostatky. 

Z hľadiska určitosti právnej úpravy možno opäť kriticky hodnotiť účel zberu 

a spracúvania údajov podľa § 63 ods. 18 písm. c) v podobe rozsahu potrebnom na identifikáciu 

pohybu dotknutého užívateľa v záujme ochrany života a zdravia. Tento účel tak ostáva vágnym 

a nejasným, čo len zvyšuje neurčitosť právnej úpravy.31 Zároveň v kontexte daného účelu 

absentujú alebo sú nedostatočne definované tzv. záruky proti zneužitiu pri prístup k daným 

údajom ako subsidiarita, kvalitný dozor, jasné vymedzenie účelu a zabezpečenie mimoriadne 

vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti. 

Účel podľa § 63 ods. 18 písm. c) v podobe identifikácie príjemcov správ, ktorým je 

potrebné oznámiť osobitné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v 

záujme ochrany života a zdravia je z hľadiska zberu síce jasnejší, ale opätovne absentuje 

podrobnejší režim spracúvania týchto údajov. Pri prístupe štátu k dátam na tento účel možno 

v kontexte záruk proti zneužitiu uviesť totožné závery ako k účelu diskutovanému vyššie. 

Zároveň je vhodné upozorniť na to, že orgány verejnej moci nemusia nevyhnutne k daným 

 
30 PL. ÚS. 13/2020-103. 
31 Pozri k tomu body 83 – 86 PL. ÚS. 13/2020-103. 
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údajom pristupovať na tento účel, nakoľko informovanie dotknutých osôb je možné dosiahnuť 

aj bez prístupu prostredníctvom „obyčajnej“ súčinnosti telekomunikačných operátorov.  

 

3.1.3 Nové znenie 

§ 63 odsek 14 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie: 

h) na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva, v čase 

mimoriadnej situácie 46d) alebo núdzového stavu 46e) vyhlásených z dôvodu ochrany 

verejného zdravia, poskytovať Úradu verejného zdravotníctva nevyhnutnú súčinnosť bez 

sprístupnenia údajov podľa odseku 18, ktorá je potrebná pre minimalizovanie rizika ochrany 

zdravia, najmä zasielaním geograficky cielených krátkych správ (SMS) alebo interným 

overením všeobecného fungovania nefarmaceutických intervencií u obyvateľstva. Úrad 

verejného zdravotníctva žiadosť podľa prvej vety bezodkladne zverejní na svojom webovom 

sídle. 

 

§ 63 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie: 

„(18) Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. c) až d) 

bez toho aby išlo o osobné údaje podľa osobitného zákona možno v čase mimoriadnej situácie 

46d) alebo núdzového stavu 46e) vyhlásených z dôvodu ochrany verejného zdravia, na základe 

písomnej a odôvodnenej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva 46f) sprístupniť v 

nevyhnutnom rozsahu na účel intervencie voči fyzickým a právnickým osobám v záujme ochrany 

života a zdravia, a to v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 46g) alebo šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Úrad verejného zdravotníctva žiadosť podľa prvej vety 

bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.“ 

 

(19) Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) až d) 

možno v čase mimoriadnej situácie 46d) alebo núdzového stavu 46e) vyhlásených z dôvodu 

ochrany verejného zdravia, na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti Úradu verejného 

zdravotníctva 46f) sprístupniť v nevyhnutnom rozsahu len na základe rozhodnutia súdu alebo 

súhlasu dotknutej osoby. Ak vec neznesie odklad, môže Úrad verejného zdravotníctva odoslať 

žiadosť skôr ako rozhodne súd, no jeho žiadosť musí tento najneskôr do 48 hodín potvrdiť, inak 

stráca platnosť. Údaje podľa predchádzajúcej vety si môže Úrad verejného zdravotníctva 

vyžiadať a následne spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo 

núdzového stavu najdlhšie však do 3 mesiacov od ich skončenia, za splnenia nasledovných 

podmienok:  
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a) súčinnosť podľa odseku 14 písm. h) neposkytuje dostatočnú ochranu verejného zdravia;  

b) údaje podľa odseku 18 nie sú dostatočné, a zároveň;  

c) sprístupnenie, spracúvanie a uchovávanie týchto údajov musí byť obmedzené na osoby, 

časové obdobie alebo zemepisnú oblasť, u ktorých existuje úzka súvislosť so zásadnou hrozbou 

pre verejné zdravie. Úrad verejného zdravotníctva je povinný zabezpečiť vysokú úroveň 

bezpečnosti získaných údajov a likvidáciu poskytnutých osobných údajov hneď ako hrozba 

pominie. O likvidácií údajov musí upovedomiť dotknuté osoby. 

 

 

 

3.2 Aplikácia na monitorovanie dodržiavania štátnej karantény  

3.2.1 Súčasné znenie 

§ 60a Všeobecné ustanovenia 

(1) Úrad verejného zdravotníctva je prevádzkovateľom72a) mobilnej aplikácie na 

monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie 

kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých spracúva osobné údaje fyzickej osoby 

na účel ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19; na tento účel 

môže úrad verejného zdravotníctva spracúvať osobné údaje za podmienok ustanovených v 

odsekoch 2 až 8 a § 60b až 60e. 

(...) 

(7) Vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 4, na účely tohto zákona a na 

ukladanie alebo na získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení 

používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie postupuje 

úrad verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu72b) aj bez súhlasu používateľa 

mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. 

(...) 

 

§ 60b Kategórie osobných údajov 

(1) Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 

spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel spracúvania a funkcionalitu 

mobilnej aplikácie, ktorej sa týkajú; týmito údajmi sú najmä 

a) meno a priezvisko používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie, 
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b) identifikátor mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, 

c) unikátny kód mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, 

d) poloha miesta nariadenej izolácie a ďalšie informácie týkajúce sa nariadenej izolácie v 

domácom prostredí používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie, 

e) poloha mobilného zariadenia používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania 

nariadenej izolácie, 

f) rodné číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie, 

g) informácie o dodržiavaní alebo porušení nariadenej izolácie v domácom prostredí vrátane 

informácie o počte zostávajúcich dní nariadenej izolácie v domácom prostredí a informácie 

týkajúcej sa závažnosti porušenia domácej izolácie používateľa mobilnej aplikácie na 

monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, 

h) telefónne číslo používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, 

i) emailovú adresu používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie, 

j) údaj o zdravotnom stave používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, ktorý sa týka 

infikovania sa vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, 

k) údaje o kontakte mobilného zariadenia požívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie 

kontaktov s inými zariadeniami s inými mobilnými zariadeniami a inými kódmi mobilnej 

aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, intenzite bluetooth signálu a trvaní 

tohto kontaktu, 

l) podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie. 

(...) 

(4) V rámci monitorovania kontaktu je úrad verejného zdravotníctva oprávnený sprístupniť 

telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými 

zariadeniami národnému centru, ktoré prostredníctvom neho overí, či používateľ tejto mobilnej 

aplikácie v minulosti bol testovaný na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. 

(...) 

§ 60d Záruky pre práva a slobody fyzických osôb 

Úrad verejného zdravotníctva vypracuje posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa 

osobitného predpisu. 
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3.2.2 Odôvodnenie 

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

doplnení niektorých zákonov ustanovuje právny rámec na prevádzkovanie aplikácie na 

monitorovanie domácej karantény a aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými 

zariadeniami podľa článku 5 ods. 1 písm. c) GDPR. Je však evidentné, že gro právnej úpravy 

tvorí rámec na aplikáciu na monitorovanie domácej karantény (§60a - § 60c ods.3) a pre 

aplikáciu na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami sú použiteľné iba niektoré 

ustanovenia § 60a, § 60c a komplexne §60d. V tomto smere tak upozorním iba na 

najvýraznejšie nedostatky predmetnej právnej úpravy. 

 V prvom rade považujem za problém, ak je používanie aplikácie založenej na súhlase 

dotknutých osôb, ale spracúvanie informácií v koncovom zariadení používateľa „súhlasový“ 

režim úplne obchádza a zákon povoľuje Úradu verejného zdravotníctva prístup k týmto 

informáciám priamo. Takýmto prístupom disponujú napríklad orgány činné v trestnom konaní 

pri vyšetrovaní trestných činov a nepovažujem za vhodné, aby pri voľbe dotknutej osoby 

využívať aplikáciu na monitorovanie domácej karantény, bol režim súhlasu takýmto spôsobom 

obchádzaný.  

 Ustanovenie § 60b demonštratívne upravuje rozsah spracúvaných osobných údajov. Zo 

znenia daného ustanovenia je jasné, že sa dané ustanovenie vzťahuje na aplikáciu na 

monitorovanie domácej karantény. Je však nepochopiteľné, nakoľko je relevantný takýto 

obrovský rozsah spracúvaných údajov zo strany štátu. Máme za to, že v tomto prípade nie je 

dodržaná zásada minimalizácie údajov podľa článku 5 ods. 1 písm. c) GDPR a to v prvom rade 

z dôvodu toho, že výpočet je demonštratívny a nie taxatívny a v druhom rade zo samotného 

rozsahu spracúvaných údajov. 

 Ustanvenie § 60b ods. 4 zároveň ustanovuje možnosť sprístupniť telefónne číslo 

používateľa aplikácie NCZI za účelom kontroly infikovania vírusom COVID-19 u používateľa. 

To samo o sebe problém nie je, ale zákon by mal zároveň definovať, na aké účely chce presne 

štát túto informáciu využiť, aby sa predišlo zneužitiu citlivých údajov o dotknutej osobe. 

 Ustanovenie § 60d upravuje záruky proti zneužitiu. Jednou z nich je aj vypracovanie 

posúdenia vplyvu na ochranu údajov podľa článku 35 GDPR. V zmysle usmernení Európskeho 

výboru na ochranu údajov (European Data Protection Board) je odporúčané, aby vzhľadom na 

spoločenskú citlivosť a zdôraznenie danej situácie bolo takéto posúdenie vplyvu zverejňované. 

Navrhujem teda dané odporúčanie doplniť do textu záväzného predpisu.   
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3.2.3 Nové znenie 

(7) Vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 4, na účely tohto zákona a na 

ukladanie alebo na získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení 

používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie postupuje 

úrad verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu72b) iba so súhlasom aj bez súhlasu 

používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. 

(...) 

 

§ 60b Kategórie osobných údajov 

(1) Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 

spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel spracúvania a funkcionalitu 

mobilnej aplikácie, ktorej sa týkajú; týmito údajmi sú najmä 

a) meno a priezvisko používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie, 

b) identifikátor mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, 

c) unikátny kód mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, 

d) poloha miesta nariadenej izolácie a ďalšie informácie týkajúce sa nariadenej izolácie v 

domácom prostredí používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie, 

e) poloha mobilného zariadenia používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania 

nariadenej izolácie, 

f) rodné číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie, 

g) informácie o dodržiavaní alebo porušení nariadenej izolácie v domácom prostredí vrátane 

informácie o počte zostávajúcich dní nariadenej izolácie v domácom prostredí a informácie 

týkajúcej sa závažnosti porušenia domácej izolácie používateľa mobilnej aplikácie na 

monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, 

h) telefónne číslo používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, 

i) emailovú adresu používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania 

nariadenej izolácie, 
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j) údaj o zdravotnom stave používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, ktorý sa týka 

infikovania sa vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, 

k) údaje o kontakte mobilného zariadenia požívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie 

kontaktov s inými zariadeniami s inými mobilnými zariadeniami a inými kódmi mobilnej 

aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, intenzite bluetooth signálu a trvaní 

tohto kontaktu, 

l) podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie. 

(...) 

(4) V rámci monitorovania kontaktu je úrad verejného zdravotníctva oprávnený sprístupniť 

telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými 

zariadeniami národnému centru, ktoré prostredníctvom neho overí, či používateľ tejto mobilnej 

aplikácie v minulosti bol testovaný na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. 

Tento údaj môže Úrad verejného zdravotníctva použiť v súlade s § 12 ods. 2 tohto zákona. 

(...) 

§ 60d Záruky pre práva a slobody fyzických osôb 

Úrad verejného zdravotníctva vypracuje posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa 

osobitného predpisu. Posúdenie vplyvu podľa predchádzajúcej vety sa zverejní na webovom 

sídle Úradu verejného zdravotníctva bezodkladne po jeho vypracovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


