
 

 

 
 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO 

1/2012 
z 24. apríla 2012 

vydané podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov 

 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 6 

ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vo 
veci poskytovania osobných údajov dotknutých osôb – neplnoletých fyzických osôb, ich 
zákonných zástupcov a plnoletých osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu vyplývajúcemu z 
príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu – Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánom 
verejného zdravotníctva uvedeným v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, takto   

r o z h o d o l : 

Majúc na zreteli Dohovor Rady Európy 108 o ochrane jednotlivcov pri 
automatizovanom spracovaní osobných údajov v znení dodatkov (Oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej Republiky č. 49/2001 Z. z.), Dodatkový Protokol (Oznámenie 
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 20/2005 Z. z.), zákon 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a vychádzajúc 
z ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole 
prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov ustanovuje:  

1) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v nadväznosti na § 13 ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších 



 

 

predpisov, sú oprávnení poskytovať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánom verejného 
zdravotníctva uvedeným v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

a) osobné údaje neplnoletých fyzických osôb, ktoré sa nepodrobili 
očkovaniu alebo nariadenému očkovaniu podľa zákona 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení 
neskorších predpisov, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, 
adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť,  

b) osobné údaje zákonných zástupcov fyzických osôb podľa písm. a) 
a plnoletých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo 
dátum narodenia ak dotknutá osoba nemá rodné číslo, adresa 
trvalého pobytu, číslo OP, štátna príslušnosť, a   

c) dátum kedy a proti ktorým ochoreniam bolo očkovanie odmietnuté, 

na účel prejednávania priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánmi verejného zdravotníctva 
uvedenými v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ako správnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti. 

2) Toto záväzné stanovisko nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2012 a bude 
účinné do 30. apríla 2013. Ak novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá bude upravovať požadovaný zoznam osobných údajov, 
nadobudne účinnosť pred týmto dátumom, zrušuje sa účinnosť tohto záväzného 
stanoviska dňom účinnosti tejto novely.  

 
 

O d ô v o d n e n i e  
 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako 
dozorný orgán nad ochranou osobných údajov zriadený podľa zákona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 428/2002 Z. z.“), vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov, a tým sa podieľa na 
ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Úrad 
vykonáva dozornú činnosť priebežne, pričom sleduje stav spracúvania a ochrany osobných 
údajov podľa § 38 zákona č. 428/2002 Z. z. a podľa § 38 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na § 6 
ods. 5 uvedeného zákona vydáva záväzné stanovisko pri pochybnostiach o tom, či 
spracúvané osobné údaje svojím rozsahom, obsahom a spôsobom spracúvania a využívania 
zodpovedajú účelu ich spracúvania, sú s daným účelom spracúvania zlučiteľné alebo sú 
časovo a vecne neaktuálne vo vzťahu k tomuto účelu. 



 

 

Úrad v roku 2012 riešil a rieši viaceré oznámenia dotknutých osôb týkajúce sa 
poskytovania ich osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva za to, že odmietli podrobiť seba alebo svoje dieťa 
povinnému očkovaniu.  

Zákon č. 428/2002 Z. z. v § 7 ods. 3 ustanovuje, že ak sa osobné údaje spracúvajú 
na základe osobitného zákona, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich 
spracúvania a okruh dotknutých osôb, tak súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej 
osobných údajov podľa § 7 ods. 1 uvedeného zákona sa nevyžaduje. Spracúvané osobné 
údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo 
zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo 
zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo 
zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, 
ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak. Týmto nie je 
dotknuté ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a).  

Osobitným zákonom v tomto prípade je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), ktorý v § 56 ods. 1 písm. a) 
ustanovuje, že priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa bez 
preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadov nepodrobí 
očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu.  

Ďalej podľa § 56 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. sa priestupku môže 
dopustiť ten, kto nespolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
(ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) alebo regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva pri plnení nariadených opatrení na predchádzanie ochoreniam. Takýmto 
subjektom môže byť aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona 
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) v nadväznosti na § 13 ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 585/2008 Z. z.“). 

Vzhľadom na to, že podľa § 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. priestupky podľa 
tohto zákona prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva (§ 5 
ods. 4 písm. w) uvedeného zákona), regionálny úrad verejného zdravotníctva (§ 6 ods. 3 
písm. k) uvedeného zákona) a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) 
až g) zákona č. 355/2007 Z. z. (§ 7 písm. k) uvedeného zákona) a na prejednávanie 
priestupkov sa podľa § 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“), je 
potrebné stanoviť zoznam osobných údajov, ktoré budú prevádzkovatelia podľa § 4 ods. 2 
zákona č. 428/2002 Z. z. (poskytovatelia zdravotnej starostlivosti) poskytovať tretím stranám 
podľa § 4 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z. (úradu verejného zdravotníctva, regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. 
d) až g) zákona č. 355/2007 Z. z.) na splnenie uvedeného účelu (prejednávanie priestupkov) 
v súčasnom období, t.j. dovtedy dokiaľ zoznam osobných údajov neustanoví priamo 
osobitný zákon č. 355/2007 Z. z.  

Úrad v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v januári 2012 uviedol ako zásadnú pripomienku požiadavku na 



 

 

doplnenie tohto osobitného zákona o zoznam osobných údajov, ktoré budú prevádzkovatelia 
poskytovať tretím stranám na splnenie uvedeného účelu. Vo vyhodnotení pripomienok vo 
februári 2012 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uviedlo, že táto pripomienka 
nebola akceptovaná z dôvodu, že zoznam osobných údajov bude do zákona 
č. 355/2007 Z. z. zapracovaný pri ďalšej novele.  

Vzhľadom na znenie čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa 
uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD cit.: „Nedotknuteľnosť osoby a jej 
súkromia je zaručená. Obmedziť ju možno iba v prípadoch ustanovených zákonom.“ a skutočnosť, že 
zákon č. 355/2007 Z. z. neurčuje zoznam osobných údajov potrebných na dosiahnutie 
stanoveného účelu v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z., je potrebné zabezpečiť, aby 
sa na účel prejednávania priestupkov ustanovil zoznam osobných údajov týmto záväzným 
stanoviskom.  

Na základe vyššie uvedených a zdôvodnených skutočností bude úrad akceptovať a 
považovať za legitímne poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sa 
nepodrobili očkovaniu alebo nariadenému očkovaniu podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa 
§ 6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. a ich zákonných zástupcov úradu verejného zdravotníctva 
a regionálnym úradom verejného zdravotníctva len v rozsahu vymedzenom vo výrokovej 
časti tohto záväzného stanoviska.  

Toto záväzné stanovisko nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2012 a ruší sa dňom 
30. apríla 2013. Pokiaľ zoznam osobných údajov bude priamo zapracovaný v osobitnom 
zákone č. 355/2007 Z. z. pri jeho ďalšej novele, ktorá nadobudne účinnosť pred 
30. aprílom 2013, dňom účinnosti novely sa zrušuje účinnosť tohto záväzného stanoviska. 
 
 

P o u č e n i e 

Na rozhodovanie o pochybnostiach podľa § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. sa 
nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov podľa § 51 ods. 2 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z.  

Proti tomuto záväznému stanovisku nemožno podať opravný prostriedok.  

Toto záväzné stanovisko je preskúmateľné súdom. 
 

 

V Bratislave, dňa 24. apríla 2012 

 

 

Mgr. Gyula Veszelei, v. r.  
      predseda úradu 


