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Informácie o projekte

European Information Society Institute, o. z.

Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve

• Aktivita: Príprava a realizácia školení lokálnych koordinačných 
bodov

• Dátum a čas aktivity: 16.2.2021 od 09:00 do 11:30

• Výška NFP: 166 365,71€

• Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
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Ochrana osobných údajov ako základné právo

Článok 8 Charty základných práv EÚ:

1. Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

2. Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na
základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom
základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k
zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich
opravu.

3. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého
orgánu.

Článok 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky:

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním,
zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
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Ochrana osobných údajov ako základné právo

▪ochrana osobných údajov je základným právom, ale nie
absolútnym!

▪je potrebné prihliadnuť aj na ostatné základné práva a vyvážiť
právo na ochranu osobných údajov s ostatnými súvisiacimi
základnými právami, napr.:

→ právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života,
obydlia a komunikácie;

→sloboda prejavu a právo na informácie;

→sloboda podnikania;

→právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces



5

Právna úprava v EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24.
októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov a voľnom pohybe týchto údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov)
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Právna úprava v EÚ

▪potrebné odstrániť fragmentáciu právnych úprav ochrany
osobných údajov v jednotlivých členských štátov – nejednotná
aplikácia a preto aj nerovnaká úroveň poskytovanej
ochrany vo vzťahu k osobným údajom
▪nárast cezhraničných tokov osobných údajov
▪nárast výmeny osobných údajov medzi súkromnými, ako
a verejnými subjektmi
▪dobrovoľné poskytovanie osobných údajov zo strany
fyzických osôb v doteraz bezprecedentnom rozsahu a na
globálnej úrovni
▪nové výzvy v oblasti ochrany osobných údajov v dôsledku
technologického vývoja – nové spôsoby možného zneužitia
osobných údajov
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Právna úprava v SR

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov



▪ základné právo na 
ochranu osobných 
údajov patrí výlučne 
fyzickým osobám, a 
to bez ohľadu na 
ich štátnu 
príslušnosť alebo 
miesto bydliska, ak 
sa nachádzajú v EÚ

▪ ochrana sa 
neposkytuje 
právnickým 
osobám, napr. vo 
vzťahu k podnikom a 
ich obchodnému 
menu, právnej forme 
a kontaktným údajom

▪ ochrana sa 
neposkytuje ani 
osobným údajom 
zosnulých osôb

8

Komu sa poskytuje 
ochrana?
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Subjekty

Prevádzkovateľ - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

• Široké zákonné vymedzenie: zdravotnícke zariadenie, súkromná
ambulancia

• S osobnými údajmi prichádzajú do kontaktu zamestnanci - lekár,
zdravotná sestra, ďalší personál

• Za dodržanie všetkých požiadaviek spracúvanie zodpovedá
poskytovateľ zdrav. starostlivosti

• Sprostredkovateľ - profesionál (zmluva o spracúvaní osobných údajov)

Dotknutá osoba – pacient

• Osoba, o ktorej údaje ide – disponuje širokým okruhom práv
týkajúcich sa svojich osobných údajov

Príjemcovia, tretie osoby

• Široké spektrum subjektov vstupujúcich do procesu spracovania
údajov

• Zdravotné poisťovne, štátne orgány, etc.



Osobné
údaje

Údaje, ktoré umožňujú
identifikovať fyzickú osobu
priamo alebo nepriamo

10
Zdroj: https://www.thesquare.blog/tag/personal-data/



11

Osobné údaje

▪článok 4 ods. 1 GDPR: „osobné údaje sú akékoľvek údaje
týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby“

▪rozlišujeme:

a) identifikovanú osobu – jednoznačne vieme určiť, o koho
ide, na základe určitého údaju;

b) identifikovateľnú osobu – osoba, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom
na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo,
lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na
jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú,
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu
alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
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Osobné údaje

▪krstné meno samostatne

▪priezvisko

▪rodné číslo

▪dátum narodenia

▪číslo občianskeho preukazu

▪číslo vodičského preukazu

▪číslo ISIC-u

▪číslo poistenca

▪adresa trvalého/prechodného
pobytu

▪telefónne číslo

▪emailová adresa

▪číslo účtu v banke

▪číslo vernostnej karty v obchode

▪titul

▪informácia o liečení/zákroku v
nemocnici

▪zamestnanie

▪politický názor

▪vierovyznanie

▪informácia o rasovom alebo
etnickom pôvode

▪obchodné meno, IČO, DIČ
spoločnosti

▪cookies
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Osobitné kategórie osobných údajov

▪ údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod,
politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie,
členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje,
biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje
týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie
fyzickej osoby

▪ ich spracúvanie je zakázané

▪ výnimky:

a) súhlas dotknutej osoby

b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti - ak údaje spracúva
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

c) ...
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Zásady

Základné zásady GDPR:

▪ zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť

▪ obmedzenie účelu spracovania

▪ minimalizácia údajov

▪ správnosť osobných údajov

▪ minimalizácia uchovávania (likvidácia)

▪ integrita a dôvernosť

▪ zodpovednosť prevádzkovateľa
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Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a
tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej
osoby.

▪ ochrana osobných údajov ako základné právo

▪ zákonným spôsobom - právny základ:

•súhlas

•plnenie zmluvy

•spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

•spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo
majetku

•plnenie úloh vo verejnom záujme

•oprávnený záujem prevádzkovateľa
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Príklady z praxe:
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Je lekár alebo sestra 
oprávnený/á zavolať 

pacienta čakajúceho na 
vyšetrenie do 

ambulancie po mene?

Zdroj: https://www.vecteezy.com/vector-art/676760-patient-sit-and-
wait-in-front-of-room-at-hospital



Je prípustné, aby mal lekár vo svojej čakárni vyvesený
poradovník pre zápis pacientov, ktorí prišli v daný deň

na vyšetrenie, do ktorého si pacienti zapisujú svoje
meno a priezvisko? Čo je potrebné s takýmto

poradovníkom následne urobiť?

18
Zdroj: https://www.vecteezy.com/vector-art/656932-medical-staff-women-in-reception-hospital-on-flat-style
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Možno pacientovi oznámiť výsledky vyšetrení aj iným 
spôsobom ako osobne, napríklad po telefóne, emailom 

a pod.?

Zdroj: https://www.freepik.com/premium-vector/concept-medicine-healthcare-consultation-second-online-smartphone-
hand-holds-phone-isolated-white-background-flat-style-web-banner-application-design-illustration_9210322.htm

https://www.freepik.com/premium-vector/concept-medicine-healthcare-consultation-second-online-smartphone-hand-holds-phone-isolated-white-background-flat-style-web-banner-application-design-illustration_9210322.htm


Možno s pacientom riešiť jeho zdravotný stav v čakárni
pred ostatnými pacientmi, prípadne u zdravotnej sestry

kým pacient čaká na vstup do ambulancie lekára?

20Zdroj: https://www.123rf.com/photo_104850362_stock-vector-doctor-waiting-room-patients-wait-doctors-and-medical-
help-seat-on-chairs-in-hospital-patient-man-an.html
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Môže lekár informovať pacienta, ktorý leží v nemocnici, 
o jeho zdravotnom stave/výsledkoch vyšetrenia, pred 

ostatnými pacientmi ležiacimi v tej istej miestnosti 
(napríklad počas vizity) alebo pred študentmi medicíny 

v rámci výučby?

Zdroj: https://www.123rf.com/photo_56713320_stock-vector-doctors-and-patients-in-the-hospital-illustration-.html



V prípade, ak ošetrujúci lekár konzultuje stav pacienta
s iným lekárom (napríklad z iného oddelenia v rámci
konziliárnych vyšetrení), môže tomuto inému lekárovi
sprístupniť informácie zo zdravotnej dokumentácie
pacienta?

22

Zdroj: https://www.pexels.com/sk-sk/fotka/byt-spolu-izba-klinika-kontrola-1170979/



Za akých okolností možno poskytnúť informácie
o zdravotnom stave pacienta jeho rodinným

príslušníkom?

23
Zdroj: https://www.vecteezy.com/vector-art/535468-medical-concept-with-doctor-and-patients-in-flat-cartoon-on-hospital-hall
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Zásada minimalizácie 

• znamená, že spracúvané osobné údaje musia byť primerané,
relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom,
na ktorý sa spracúvajú

• poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže od dotknutých osôb
vyžadovať len údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje

• poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požaduje od pacienta
mnohokrát aj údaje, ktoré momentálne pri určitom
zdravotníckom výkone nepotrebuje, tieto sa evidujú do
zdravotnej dokumentácie a ostávajú jej súčasťou po celý čas jej
trvania a vedenia

• uvedené môže danú osobu diskriminovať
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Zásada minimalizácie uchovávania

Po akú dobu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
povinný uchovávať zdravotnú dokumentáciu pacientov?

Zdroj: https://www.hammondhenry.com/patients/medical-records-request
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Zdravotná dokumentácia

▪ Legálnu definíciu zdravotnej dokumentácie obsahuje § 2 ods. 6
zákona o zdravotnej starostlivosti - „zdravotná
dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o
zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.“

▪ Základná povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
spätá s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vedenie
zdravotnej dokumentácie - § 19 (elektronická/papierová)

▪ Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie - § 25

▪ Za spracovanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo
zdravotnej dokumentácie nie je zodpovedný všeobecný lekár, ale
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár až sekundárne).
Poskytovateľ zodpovedný taktiež za zabezpečenie zdravotnej
dokumentácie – dôležité z pohľadu ochrany osobných údajov
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Zdravotná dokumentácia

•Zákon č. 576/2004 Z. z. ustanovuje povinnosť poskytovateľa
uchovávať ZD uchovávanú u poskytovateľa v písomnej forme,
ktorú vedie všeobecný lekár, po dobu 20 rokov po smrti príslušnej
osoby, o ktorej sa ZD vedie; ostatnú ZD uchovávanú u
poskytovateľa v písomnej forme je poskytovateľ povinný
uchovávať po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia
zdravotnej starostlivosti osobe

•Elektronické zdravotné záznamy v el. zdravotnej knižke uchováva
Národné centrum zdravotníckych informácií v národnom
zdravotníckom informačnom systéme po dobu najmenej 20 rokov
po smrti osoby, ak ide o záznamy vytvorené všeobecným lekárom,
s ktorým mala osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní
všeobecnej ambulantnej starostlivosti; pri ostatných el.
zdravotných záznamoch najmenej po dobu 20 rokov od
posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti
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Ďakujeme za pozornosť!


