
 

 

ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI 
podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)  a zákona č. 18 / 2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

F-SM-37/7 
I. IDENTIFIKAĆNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 
Názov prevádzkovateľa Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00607223
Obec a PSČ    826 45 Bratislava 

Ulica a číslo Trnavská cesta 52
Štát  Slovenská republika
Právna forma   Rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo 
osoba oprávnená konať v jeho mene) 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH          
hlavný hygienik Slovenskej republiky 

Zástupcovia štatutárneho orgánu 
prevádzkovateľa  

PhDr. Juraj Lovásik 
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD. 
Ing. Peter Zsapka, MBA 

Zodpovedná osoba 
 

JUDr. Mária Bognárová 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Tel.: 02 / 49 284 201 
e-mail: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk  

 
 

II. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účelom spracúvania osobných údajov je najmä: 
a) ochrana života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, 
b) epidemiologické trasovanie šírenia ochorenia COVID-19, 
c) vedenie evidencie žiadostí o vyšetrenie na ochorenie COVID-19, 
d) koordinácia odberov pre účely vyšetrenia na ochorenie COVID-19, 
e) poskytovanie údajov tretím stranám na základe písomného súhlasu Prevádzkovateľa, 
f) kontrola a monitorovanie dodržiavania karanténnych opatrení u fyzických osôb, 
g) oznámenie výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 fyzickej osobe a jej všeobecnému 
lekárovi, 
h) repatriácia fyzických osôb,, 
i) vypracovávanie a publikovanie štatistických výstupov, 
 

 
 
III. NÁZOV INFORMAĆNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
IS fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2

 
 
IV. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Gestor Odbor lekárskej mikrobiológie 

Odbor objektivizácie faktorov životných 
podmienok

Začiatok spracúvania osobných údajov Marec 2020
Právny základ spracúvania osobných údajov  - čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a § 13 

ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných 



 

 

údajov; právny základ je definovaný ako plnenie 
úloh orgánu verejného zdravotníctva najmä v 
zmysle:  

• § 3 ods. 1 písm. b) a c), § 5 ods. 4 písm. w) a 
násl. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov v súvislosti s 
plnením úloh uznesenia vlády Slovenskej 
republiky č. 665 na vykonanie testovania 
obyvateľov Slovenskej republiky na 
prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase 
výnimočného stavu  

• § 3 a 4 Vyhlášky MZ SR 585/2008 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii 
a kontrole prenosných ochorení v znení 
neskorších predpisov  

- čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR a § 13 
ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných 
údajov; spracúvanie, ktoré je nevyhnutné, aby sa 
ochránili životne dôležité záujmy (život a 
zdravie) dotknutej osoby alebo inej fyzickej 
osoby 

  - čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR § 13 
ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane osobných 
údajov; spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme v oblasti verejného zdravia 
alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi, ako úlohy zverené 
Prevádzkovateľovi Ústredným krízovým štábom 
Slovenskej republiky a vládou Slovenskej 
republiky 

 - § 5 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

- § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

- § 11 písm. g) a i) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 



 

 

- § 60 a) až 60 e) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

- Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. 
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 

- Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 
64/2020 Z. z. 
 
- Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou 
COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-
CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie 
mobilným odberným miestom, číslo: S08053-
2020-OZS

Opis kategórie dotknutých osôb    - osoby zaevidované na vyšetrenie na ochorenie 
COVID-19;  
 - osoby v domácej izolácii a karanténe;  
-osoby negatívne testované na ochorenia 
COVID-19; 
 - osoby pozitívne testované na ochorenie 
COVID-19;  
- osoby, ktoré boli v osobnom kontakte s osobou 
pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19;  
- repatriované osoby umiestňované v štátnych 
karanténnych a repatriačných centrách;  
- zdravotnícki pracovníci;  
- iné fyzické osoby, ktorých sa plnenie úloh v 
oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením 
ochorenia Covid-19 týka, 
- zákonní zástupcovia a splnomocnenci osôb 
uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto 
odseku .

Kategórie  osobných údajov  V informačnom systéme fyzických osôb 
testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2 
sú spracúvané nasledovné typy osobných údajov: 
•  osobné údaje, ktoré dotknuté osoby poskytli 

pri vypĺňaní registračného formulára na 
prihlásenie sa na testovanie na COVID-19 
zverejneného na stránke 
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-
patient-form.php alebo poskytli príslušnému 
pracovníkovi call centra, ktorý na základe 
informácií od dotknutej osoby tento formulár 
vypĺňa sám, pokiaľ dotknutá osoba využije 
spôsob prihlásenie sa na testovanie na 
COVID-19 prostredníctvom call centra.

Špecifikácia rozsahu osobných údajov 
 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, zdravotná poisťovňa, príznaky, 
diagnóza, kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu, laboratórne a 



 

 

klinické mikrobiologické výsledky, telefónne číslo, e-mail. 
 
 

Všeobecný opis technických 
a bezpečnostných opatrení 

Vrcholová bezpečnostná dokumentácia 
prevádzkovateľa

Forma spracovania Papierová, elektronická
Predpokladaná lehota na vymazanie 
osobných údajov 

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú 
na plnenie úloh na úseku verejného zdravia, 
plnenia povinností podľa osobitných predpisov a 
opatrení na ich základe pri ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia v súvislosti so šírením 
ochorenia Covid-19. Doba uchovávania sa určuje 
v súlade s Registratúrnym plánom podľa zákona 
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; v tejto súvislosti prevádzkovateľ 
zohľadňuje aj požiadavky osobitných predpisov 
na uchovávanie osobných údajov, napríklad § 60 
ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. 

 
 
V. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Príjemcovia osobných údajov 
Okruh príjemcov  Právny základ 
K osobným údajom môžu mať prístup 
v nevyhnutnom rozsahu nasledovné štátne 
orgány v súvislosti s plnením ich úloh podľa 
osobitných predpisov a dôležitých úloh vo 
verejnom záujme v súlade s osobitnými 
predpismi: 

- Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky, 

- Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, Policajný zbor,  

- Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, 

- Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky. 

 

Prístup k osobným údajov v nevyhnutnom 
rozsahu sa realizuje aj vo vzťahu k ďalším 
subjektom v súvislosti s plnením ich úloh 
podľa osobitných predpisov a dôležitých 
úloh vo verejnom záujme v súlade 
s osobitnými predpismi: 

- Národné centrum zdravotníckych informácií 
- Slovenská akadémia vied           

- Regionálne úrady verejného 
zdravotníctva, 

- čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a 
§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane 
osobných údajov; právny základ je 
definovaný ako plnenie úloh orgánu 
verejného zdravotníctva najmä v zmysle: 
 § 3 ods. 1 písm. b) a c), § 5 ods. 4 

písm. w) a násl. zákona č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v súvislosti 
s plnením úloh uznesenia vlády 
Slovenskej republiky č. 665 na 
vykonanie testovania obyvateľov 
Slovenskej republiky na prítomnosť 
ochorenia COVID-19 v čase 
výnimočného stavu 

 § 3 a 4 Vyhlášky MZ SR 585/2008 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prevencii a kontrole prenosných 
ochorení v znení neskorších 
predpisov 

 
- čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR a 

§ 13 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane 
osobných údajov; spracúvanie, ktoré je 
nevyhnutné, aby sa ochránili životne 
dôležité záujmy (život a zdravie) 



 

 

- Prevádzkovatelia odberových miest pre 
PoCT testovanie, 

- Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, 
- Operačné stredisko záchrannej zdravotnej 

služby, 
- Iný oprávnený subjekt v rámci riešenia 

pandémie ochorenia COVID-19. 
 

dotknutej osoby alebo inej fyzickej 
osoby 

 
- čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR § 

13 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane 
osobných údajov; spracúvanie osobných 
údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy 
realizovanej vo verejnom záujme v oblasti 
verejného zdravia alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 
ako úlohy zverené Prevádzkovateľovi 
Ústredným krízovým štábom Slovenskej 
republiky a vládou Slovenskej republiky 

 

Spracúvanie osobitných kategórií 
osobných údajov je realizované z dôvodu 
ochrany životne dôležitých záujmov (života a 
zdravia) dotknutých osôb alebo iných 
fyzických osôb v oblasti verejného zdravia aj 
v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. g) v spojitosti 
s písm. i) Nariadenia GDPR a § 16 ods. 2 
písm. g) v spojitosti s písm. j) Zákona 
o ochrane osobných údajov, na základe 
a v medziach osobitných predpisov, najmä 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 

- § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

- § 11 písm. g) a i) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 
64/2020 Z. z- Odborné usmernenie Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s 
chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom 
SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej 
mikrobiológie mobilným odberným miestom, 
číslo: S08053-2020-OZS

Zverejňovanie osobných údajov 
Spôsob zverejnenia Právny základ 



 

 

Osobné údaje sa nezverejňujú.  
-

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie 

Právny základ, príp. 
dokumentácia o primeraných zárukách 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje –-
 
V Bratislave dňa     02.05.2022 
 
 
 
 
 
    .........................................................                              ....................................................... 
Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa                              PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

                                                                                   hlavný hygienik Slovenskej republiky    


