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Motivácia pre projekt (I.)
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Motivácia pre projekt (III.)

Zdroj: https://www.varonis.com/blog/data-breach-response-times/

255
103

Priemerný počet dní –
detekcia úniku údajov

Priemerný počet dní –
zvládnutie úniku údajov
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Základné informácie o projekte (I.)

▪ Výzva - OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 Tvorba lepšej verejnej politiky - Menej 
rozvinutý región SR

▪ Názov projektu - Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve 

▪ Kód žiadosti o NFP - NFP314010L790

▪ Výška projektu - 175 121,80 € (166 365,71 € + 8 756,09 €)

▪ https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=460fdf4b-14de-4729-9388-
d5203a14d128

▪ Web projektu: https://eisionline.org/index.php/sk/projekty-m-2/priatelske-
datove-prostredie-v-zdravotnictve

▪ FB projektu: https://www.facebook.com/EISIonline

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=460fdf4b-14de-4729-9388-d5203a14d128
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Základné informácie o projekte (II.)

WP 1 

Analýza aktuálneho stavu 
ochrany osobných údajov, 
súkromia a pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti

WP 2 

Tvorba koncepcie 
priateľského 

dátového prostredia 

WP 3 

Diseminačné
a komunikačné 

aktivity
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Memorandá o spolupráci 

▪ Asociácia na ochranu práv pacientov SR

▪ Fénix, spol. s r.o. Vranov n/Topľou

▪ Letecká vojenská nemocnica, a.s.

▪ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

▪ Pro Vitae n.o.

▪ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

▪ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
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Pracovný balík WP 1 (I.)

WP 1 - Analýza aktuálneho stavu ochrany osobných údajov, 
súkromia a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

▪ Aktivita WP1.1: Analýza aktuálnej právnej úpravy spracúvania 
osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v SR. 

▪ Aktivita WP1.2: Analýza platných legislatívnych noriem, metodických 
pokynov a usmernení s etickými normami. 

▪ Aktivita WP1.3: Analýza zverejňovania, poskytovania a 
sprístupňovania údajov. 

▪ Aktivita WP1.4: Analýza rôznych typov infraštruktúr v súvislosti s 
interoperabilitou cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva. 
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Pracovný balík WP 1 (II.)

1) Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

2) Analýza zákonnosti spracúvania osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti

3) Úvod k etickej analýze

4) Analýza ohrození pri spracúvaní osobných údajov

5) Právno-filozofický rozbor postavenia a významu etických aspektov

6) Analýza práv dotknutých osôb v rámci spracúvania osobných údajov pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti

7) Zásady spracovania osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

8) Vzťah prevádzkovateľa zdravotnej starostlivosti k 3. osobám

9) Analýza orgánov verejnej správy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

10) Právne aspekty zdravotnej dokumentácie a E-health-u

11) Prenos osobných údajov do zahraničia

12) Biomedicínsky výskum a ochrana práv pacienta

13) Personalizovaná medicína a osobné údaje pacienta

14) Zodpovedné osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

15) Zverejňovanie informácií na webových sídlach a OpenDATA

16) Slovenská infraštruktúra interoperability služieb elektronického zdravotníctva

17) Slovensko v Európskej infraštruktúre interoperability služieb elektronického 
zdravotníctva
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Pracovný balík WP 1 (III.)
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Pracovný balík WP 1 (IV.)
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Pracovný balík WP 1 (V.)
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Pracovný balík WP 2

WP 2 – Tvorba koncepcie priateľského dátového prostredia 

▪ Aktivita WP2.1: Tvorba vzorových ustanovení interných kódexov 
správania pre zabezpečenie súkromia, ochrany súkromia a dôstojnosti. 

▪ Aktivita WP2.2: Tvorba postupov a odporúčaní pre zverejňovanie, 
poskytovanie a sprístupňovanie údajov. 

▪ Aktivita WP2.3: Tvorba postupov a odporúčaní pre identifikáciu a 
riešenie bezpečnostných incidentov.  

▪ Aktivita WP2.4: Tvorba prípadových štúdií. 

▪ Aktivita WP2.5: Tvorba návrhov architektúr cezhraničných služieb 
elektronického zdravotníctva. 

▪ Aktivita WP2.6: Návrh legislatívnych zmien v oblasti ochrany 

osobných údajov. 
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Kódexy správania (I.)

▪ Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov
alebo sprostredkovateľov môžu vypracovať kódexy správania alebo
zmeniť či rozšíriť takéto kódexy, a to na účely spresnenia
uplatňovania tohto nariadenia (Článok 40 ods. 2 GDPR).

▪ Združenie zastupujúce kategóriu prevádzkovateľov alebo
sprostredkovateľov alebo iný subjekt zastupujúci kategóriu
prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov môže prijať kódex
správania, a to najmä na účely spresnenia uplatňovania tohto
zákona alebo osobitného predpisu v súvislosti s predmetom
kódexu správania podľa osobitného predpisu (§ 85 ods. 1 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).
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Kódexy správania (II.)
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Kódexy správania (III.)
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Zásady spracúvania osobných údajov (I.)

Účel, právny základ spracúvania a doba 
uchovávania

▪ Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

▪ Kariéra

▪ Zmluvné vzťahy

▪ Komunikácia

▪ Vymáhanie pohľadávok a vedenie súdnych sporov

Vaše práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní
osobných údajov

▪ Právo na prístup

▪ Právo na výmaz ...
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Metodika zverejňovania osobných údajov (I.)

▪ Povinne zverejňované údaje

▪ Postup pri vybavení žiadosti

▪ Povinné zverejňovanie zmlúv

▪ Povinne zverejňovanie faktúr

▪ Povinné zverejňovanie objednávok

▪ Ochrana osobných údajov pri zverejňovaní

▪ Prenosy osobných údajov do tretích krajín

▪ Záväzné vnútropodnikové pravidlá

▪ Štandardné zmluvné doložky

▪ Výnimky pre osobitné situácie

▪ Ojedinelý prenos osobných údajov

▪ Aplikácia pre sektor zdravotníctva
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Informačná povinnosť prevádzkovateľa (I.)

▪ Článok 13 GDPR upravuje informačnú

povinnosť prevádzkovateľa (vrátane

výnimky z tejto povinnosti) v prípade, ak

prevádzkovateľ získava od dotknutej

osoby osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

▪ Totožnosť a kontaktné údaje

prevádzkovateľa

▪ Kontaktné údaje zodpovednej osoby

▪ Účely spracúvania osobných údajov a ich

právne základy

▪ Doba uchovávania

▪ Práva dotknutých osôb
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Riešenie bezpečnostných incidentov (I.)

▪ 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 (čl. 24 ods. 1 GDPR)

▪ V prípade porušenia ochrany osobných údajov
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a
podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom,
čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi
porušenie ochrany osobných údajov
dozornému orgánu ... Dotknutej osobe (čl. 33
ods. 1 a čl. 34 ods. 1 GDPR)
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Riešenie bezpečnostných incidentov (II.)

Zdroj: EC-Council – ECIHv2 
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Prípadové štúdie (I.)

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
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Prípadové štúdie (II.)

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?

23

Zdroj: https://www.vecteezy.com/vector-art/656932-medical-staff-women-in-reception-hospital-on-flat-style
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Prípadové štúdie (III.)

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
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Legislatívne návrhy (I.)

Koncepčné návrhy

▪ zákon o ochrane osobných údajov

▪ pravidlá pre kreovanie právneho základu zákonnej 
povinnosti

Špecifické návrhy v oblasti zdravotníctva

▪ zákon o ochrane osobných údajov

▪ zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

▪ zákon o zdravotnej starostlivosti

▪ vedenie zdravotnej dokumentácie

▪ zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie

▪ poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej 
dokumentácie

▪ zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

▪ zákon o NZIS (e-health)

Špecifické návrhy v súvislosti s pandémiou covid-19

▪ prístup štátu k lokalizačným údajom od telek. operátorov

▪ aplikácia na monitorovanie dodržiavania štátnej karantény
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Legislatívne návrhy (II.)
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Pracovný balík WP 3

WP 3 – Diseminačné a komunikačné aktivity

▪ Aktivita WP3.1: Tvorba a prevádzka webstránky projektu a profilu na 
sociálnej sieti. 

▪ Aktivita WP3.2: Príprava a realizácia seminárov pre lekárov.  

▪ Aktivita WP3.3: Príprava a realizácia workshopov pre študentov. 

▪ Aktivita WP3.4: Infodeň k ochrane osobných údajov. 

▪ Aktivita WP3.5: Príprava a odvysielanie rozhlasového príspevku. 

▪ Aktivita WP3.6: Príprava a vydanie infografík a publikácie. 

▪ Aktivita WP3.7: Účasť na odborných konferenciách. 

▪ Aktivita WP3.8: Príspevky v odborných časopisoch. 

▪ Aktivita WP3.9: Plán udržateľnosti výsledkov projektu. 

▪ Aktivita WP3.10: Príprava a realizácia školení lokálnych koordinačných 

bodov. 
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Infografiky (I.)
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Infografiky (II.)
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Publikácia

▪ Základné pojmy ochrany osobných údajov

▪ Pojem zodpovednosti v GDPR a jeho významy

▪ V čom spočíva accountability - genealogia

zodpovednosti 

▪ Ústavnoprávny pohľad na zodpovednosť

▪ Práva pacientov ako dotknutých osôb a povinnosti 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako 

prevádzkovateľov podľa GDPR 

▪ Zodpovedná osoba

▪ Zodpovednosť z pohľadu informačnej bezpečnosti

▪ Zodpovednosť k iným subjektom

▪ Profilovanie

▪ Biomedicínsky výskum a personalizovaná medicína

▪ Open Data
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Odborné a vedecké výstupy (I.)
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Odborné a vedecké výstupy (II.)

▪ Explicitná analýza ochrany osobných údajov pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v intenciách práv a povinností 
pacientov (Krunková, A., Treščáková, D.)
▪ https://www.grantjournal.com/issue/0901/PDF/0901krunkova.pdf

▪ Zásady spracovania osobných údajov podľa gdpr so zreteľom 
na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti (Hučková, R., 
Treščáková, D.) 
▪ http://sic.pravo.upjs.sk/ecasopis/82020-

2/3_huckova_trescakova_zasady_spracovania_osobnych_udajov.pdf

▪ Zodpovedná osoba a jej postavenie pri poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti (Rózenfeldová, L.)
▪ http://ochrana-prevencia.pravo.upjs.sk/

https://www.grantjournal.com/issue/0901/PDF/0901krunkova.pdf
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Vzdelávanie (I.)

Workshopy / Webináre:

Lekári / iný 
zdravotnícky 

personál

• 4h

• 4 workshopy

• 30 účastníkov 

Študenti

• 1,5h

• 2 workshopy

• 30 účastníkov

Koordinačné body

• 5h

• 2 workshopy

• 20 účastníkov



34

Vzdelávanie (II.)
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Vzdelávanie (III.)

Zásady 
ochrany OÚ

Práva 
dotknutých 

osôb

Prípadové 
štúdie

Zdravotná 
dokumentácia



36

Vzdelávanie (IV.)

Sociálne 
inžinierstvo

Heslá a 
riadenie 
prístupu

Škodlivý kód
Bezpečné 
surfovanie 

na Internete
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Ďalšie kroky a plán udržateľnosti projektu

▪ Vzdelávanie v oblasti ochrany osobných údajov a informačnej 
bezpečnosti

▪ Študenti

▪ Koordinačné body

▪ Zdravotnícky personál

▪ Rozšírenie a doplnenie prípadových štúdií

▪ Rozšírenie a doplnenie bezpečnostných opatrení pre 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ISO/IEC 27002

▪ Zverejnenie a distribúcia všetkých vytvorených materiálov
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Informácie o aktivite

European Information Society Institute, o. z.

Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve

• Aktivita: Infodeň k ochrane osobných údajov

• Dátum a čas aktivity: 24.03.2021 od 9.00 do 11:00

• Výška NFP: 166 365,71€

• Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
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Ďakujeme za pozornosť!


