
EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 

OSOBNÝCH ÚDAJOV 
podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
IS Vzdelanie a kredity zamestnancov 

 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI  

Názov prevádzkovateľa Záchranná služba Košice 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00606731 

Obec a PSČ    Košice 041 91 

Ulica a číslo Rastislavova 43 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   Štátna príspevková organizácia 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo 

osoba oprávnená konať v jeho mene) 
Mgr. Ján Šteso, riaditeľ 

Zástupca prevádzkovateľa Nie je vymenovaný 

Počet oprávnených osôb  3 

 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM 

SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa 

súvisiacich s pracovným pomerom. 

Evidencia, spôsob a hodnotenie sústavného 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov  

Právny základ spracúvania osobných 

údajov   

- Zákon č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

- Vyhláška MZ SR 366/2005 Z.z. o kritériách a 

spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších 

predpisov 

- Vyhláška MZ SR 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe 

v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení 

neskorších predpisov 

- Nariadenie vlády SR č.296/2010 Z.z. o odbornej 

spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 

spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 

sústave certifikovaných pracovných činností v 

znení neskorších predpisov 

Okruh dotknutých osôb    - vodič RLP/RZP,  

- zdravotnícky záchranár, 



- lekár ambulancie ZZS 

- tréningový manažér, HL, HZZ, MZV, RVS, 

RVL 

- študent a absolvent SZŠ v odbore 

zdravotnícky záchranár 

- študent a absolvent VŠ v odbore urgentná 

zdravotná starostlivosť 

- študent a absolvent VŠ v odbore všeobecné 

lekárstvo a prípustné špecializácie v odbore 

Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)    - meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul 

- rodné číslo, dátum a miesto narodenia 

- podpis, 

- štátna príslušnosť,  

- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko 

- pohlavie, 

- údaje o vzdelaní,  

- potvrdenie o registrácii v príslušnej komore 

- potvrdenie o neinfekčnosti a očkovaní 

- osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, 

osvedčeniach o absolvovaných skúškach 

a vzdelávacích aktivitách 

- fotografia na účely identifikácie na osobnom 

preukaze, evidenčnej karte, propagačné účely, 

- vstupný list pre potreby MZV, 

- osobná karta hodnotenia sústavného 

vzdelávania, 

- prezenčné listiny zo vzdelávacích aktivít 

Označenie bezpečnostných opatrení   

 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE 

S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

 

Poskytovanie osobných údajov  

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Slovenská komora zdravotníckych 

záchranárov, 

Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek, 

Slovenská komora medicínsko – 

technických pracovníkov, 

Slovenská lekárska komora 

SACCME – Slovenská akreditačná rada pre 

kontinuálne medicínske vzdelávanie 

Organizátori kongresov, konferencií, 

seminárov a súťaží záchranárskych posádok 

- Zákon č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

-Nariadenie vlády SR č.296/2010 Z.z. o 

odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave 

certifikovaných pracovných činností v znení 

neskorších predpisov 

-Vyhláška MZ SR 366/2005 Z.z. o kritériách a 

spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších 

predpisov 



 

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

§ 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  

  

Sprístupňovanie osobných údajov  

Okruh príjemcov  Právny základ 

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

§ 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  

  

Zverejňovanie osobných údajov  

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú  

Cezhraničný prenos osobných údajov  

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje  

 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1.1.1991 

 

 

 

 

 

 

    .........................................................               ......................................................... 

    Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa                        Dátum, meno a podpis  

  štatutárneho orgánu prevádzkovateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


