
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 Zdravotná dokumentácia pacienta – ZoZZSO 

 

 

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  495 

 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM 

SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Účel spracúvania osobných údajov Vedenie evidencie prevezených 

a ošetrených pacientov 

Vykazovanie výkonov prevezených 

a ošetrených pacientov do poisťovní 

Právny základ spracúvania osobných 

údajov   

§ 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 579/2004 Z.z. 

o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

(povinnosť poskytovateľa záchrannej 

zdravotnej služby viesť evidenciu 

záznamov o zásahu a ich originál 

uchovávať 20 rokov od vykonania zásahu) 

Okruh dotknutých osôb    Fyzické osoby – pacient – zdravotnícky 

pracovník 

Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)    meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, 

rodné číslo, vek, pohlavie, telefónne číslo, 

číslo pasu, číslo zdravotnej karty, typ 

zdravotnej poisťovne,  

 

predchádzajúce lekárske správy a ich 

výsledky, kópia EU kartičky, 

 

čas prijatia pokynu na zásah a čas výjazdu 



na zásah,  

miesto a čas vykonania zásahu,  

 

opis vonkajšieho prostredia alebo 

vnútorného prostredia podľa miesta 

zásahu, 

 

osobné údaje; ak identifikácia osoby nie je 

možná, potom tieto údaje: 

   pohlavie,  

   odhad veku,  

   odhad výšky,  

   odhad hmotnosti,  

   popis postavy,  

   farba vlasov,  

   zvláštne znamenia, ak sú zjavné, 

  zhodnotenie zdravotného stavu osoby,  

 

poskytnuté zdravotné výkony, lieky s 

uvedením názvu lieku, jeho dávky a 

spôsobu aplikácie, zdravotnícke pomôcky 

a dietetické potraviny,  

 

 údaj o ďalšom postupe po poskytnutí 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti 

osobe. 

Označenie bezpečnostných opatrení  bezpečnostný projekt informačného 

systému osobných  

údajov 

 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE 

S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

 

Poskytovanie osobných údajov  

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Zdravotné poisťovne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z.z. o 

zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

(povinnosť zdravotnej poisťovne  uzatvoriť 

zmluvu o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti s poskytovateľom záchrannej 

zdravotnej služby) 

 

§ 8 zák. č. 581/2004 Z.z. 

(úhrada zdravotnej starostlivosti) 

 

zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom  

poistení o zmene a doplnení zákona  



 

 

 

 

Úrad na dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou 

č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a  

doplnení niektorých zákonov v znení  

neskorších predpisov 

 

§ 20 ods. 2 písm. k) zák. č. 581/2004 Z.z. 

(Úrad vo Vestníku úradu uverejňuje 

metodické usmernenia a odporúčania úradu 

na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a 

na vykonávanie verejného zdravotného 

poistenia) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


