
 

Názov IS 

Útvar na 
MZSR 

zodpovedný 
za daný IS 

Účel 
spracúvania 

Právny základ 
spracovateľskej 

činnosti 
(nepovinné) 

Kategórie 
dotknutých 

osôb 

Kategória 
osobných 

údajov 
Rozsah spracúvaných OÚ 

Lehota 
na 

výmaz 
OÚ 

Katogória 
príjemcov 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Bezpečnostné 
opatrenia 

(technické a 
organizačné) 

Forma 
spracúvania 

OÚ 

IS 82 Odbor 
ŠPDTP 

Sekcia zdravia 

Tvorba 
menovacích 

dekrétov, ktoré 
oficiálne 

vymenuvajú 
dané osoby do 
funkcie člena 

alebo predsedu 
pre Odbornej 

pracovnej 
skupiny 

Ministerstva 
zdravotníctva 
Slovenskej 
republiky v 

danej 
špecializácii. 

• Kontaktovanie 
členov, 

predsedov OPS 
a Komisie, či už 

telefonicky 
alebo emailom, 
ohľadom tvorby 

a revízie 
štandardov, 

práce vo web 
portály, 
príprave 

konferencii a 
workshopov 

Zákon č. 311/2001 
Z. z. Zákonník 
práce , Interné 

regulácie, 
smernice MZ SR 

Zákon č. 576/2004 
Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, 
službách 

súvisiacich s 
poskytovaním 

zdravotnej 
starostlivosti a o 

zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

(tvorba 
štandardov). 

zamestnanci (full 
time, dohoda, 
brigádnici) , 
potenciálni 

zamestnanci 
(nominácie na 

členstvo v OPS) 
• členovia OPS  

• členovia CORE 
TEAMU 

• členovia 
KOMISIE MZ SR 

• firma, ktorá 
software vyvíjala 

• SEPP 
• osobný úrad.   

bežné 
osobné 
údaje 

• Členovia OPS aj členovia komisie 
MZSR zasielajú životopisy, čiže: 

meno, priezvisko, akademické tituly, 
iné tituly, dátum narodenia, adresa 

(korešpondenčná), adresa 
pracoviska, telefón, email, štátna 
príslušnosť, stav, odborná prax, 
vzdelanie. Poskytujú aj vyplnený 

dotazník na osobný úrad potrebný k 
vytvoreniu dohôd. V čestnom 

vyhlásení deklarujú svoju 
bezúhonnosť, záväzok k mlčanlivosti 

o dôverných informáciách v 
štandardoch, súhlas o zverejnení 

osobných údajov, povinnosť oznámiť 
všetky skutočnosti zakladajúce 

konflikt záujmov. V konflikte záujmov 
deklarujú svoje potenciálne konflikty 

záujmov. 
• Google drive „Kontakty ŠDTP Tím: 
Contacts and Communication: meno, 

priezvisko a titul, projektové 
zaradenie, telefónne číslo, pracovný 

email, výkaz práce,  
• Google drive „Kontakty Hlavní 

odborníci, kontakty OPS“ : Databáza 
a plnenia kritérií do projektu ŠDTP 

2017: Kritériá zaradenia do projektu k 
31.8.: meno, priezvisko, email, 

telefón, ulica, č. domu, PSČ, mesto, 
odborná pracovná skupina, prax po 

ukončení VŠ štúdia minimálne 5 
rokov a/alebo špecializačného štúdia 

minimálne 4 roky, VŠ vzdelanie 
minimálne druhého stupňa, vedecko-

výskumná činnosť(posl. 5 rokov), 
pedagogická činnosť (posl. 5 rokov),  

10 rokov 

vecne 
príslušní 

zamestnanci 
MZSR 

N/A 

Všetky dokumenty 
na Google drive sú 

zabezpečené 
prístupovým 

heslom na email 
dotyčného 

použivateľa, s 
ktorým je daný file 

zdieľaný. 
Whitestein 

Technologie, s.r.o. 
-monitoring a 
údržba portálu 

IMUTHES vrátane 
bezpečnostných 

aktualizácií počas 
4 mesiacov  

Priestory officu sa 
počas 

neprítomnosti 
členov tímu 

zamykajú  
(ochrana foldre), 

počítače sú na 
heslo, skrinky na 

klúčiky. 

papierovo 


