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I.
Úvodné ustanovenia

1. Sieť ProCare (ďalej iba ako „Sieť“) je 
tvorená poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, 
ktorých ovládajúcou osobou je spoločnosť Pro-
Care, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, 
IČO 35 890 568, zapísaná v obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel 
Sa, vložka č. 3363/B (ďalej len ako „ProCare“). 
Aktuálny zoznam poskytovateľov zdravotnej sta-
rostlivosti patriacich do Siete je vždy dostupný na 
internetovej stránke www.procare.sk. Rozsah Si-
ete je vecou vnútorného rozhodnutia spoločnosti 
ProCare.
2. Ak sa v týchto Podmienkach použí-
va pojem „Poskytovateľ“, má sa tým na mysli 
spoločnosť ProCare alebo ktorákoľvek z vyššie 
uvedených právnických osôb ako poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti podľa povolenia vydané-
ho orgánom príslušným podľa zák. č. 578/2004 
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských orga-
nizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „zák. č. 578/2004 Z. z.“).
3. V Sieti je Klientom poskytovaná Zdravot-
ná starostlivosť a Služby súvisiace s poskytova-
ním Zdravotnej starostlivosti. 
4. Na základe osobitného želania Klienta 
môžu byť Klientovi v súvislosti s poskytovaním 
Zdravotnej starostlivosti a Služieb súvisiacich s 
poskytovaním Zdravotnej poskytované aj ďalšie 
nadštandardné služby,  to v rozsahu a za podmi-
enok upravených v osobitnej zmluve medzi Kli-
entom a osobou, ktorá Klientovi také služby bude 
poskytovať. Tieto nadštandardné služby nie sú 
Službami súvisiacimi s poskytovaním Zdravotnej 
starostlivosti podľa bodu 5 písm. i) ods. 6 tohto 
článku.
5. Na účely týchto Podmienok majú nižšie 
uvedené pojmy nasledovný význam:
a) Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných 

činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracov-
níci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníc-
kych pomôcok a dietetických potravín s cieľom 
predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kva-
lity jej života a zdravého vývoja budúcich gene-
rácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, 
dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu; Zdravotná 
starostlivosť je Poskytovateľom poskytovaná 
vo vecnom rozsahu podľa príslušného povo-
lenia na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, 
ktoré Poskytovateľovi vydal príslušný orgán 
verejnej moci a správy Slovenskej republiky.

b) Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníc-
keho pracovníka, ktorá predstavuje základnú 
jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti,

c) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravot-

nícky pracovník určený Poskytovateľom na 
poskytovanie Zdravotnej starostlivosti osobe; 
ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pra-
covníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetru-
júceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym 
pracovníkom sestra alebo pôrodná asistentka, 
ide o ošetrujúcu sestru alebo o ošetrujúcu 
pôrodnú asistentku,

d) Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o 
zdravotnom stave osoby, o Zdravotnej starost-
livosti a o službách súvisiacich s poskytovaním 
Zdravotnej starostlivosti tejto osobe,

e) Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného 
stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, za-
brániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného 
stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej 
choroby,

f) Klient je každá fyzická osoba, ktorej Poskyto-
vateľ poskytuje Zdravotnú starostlivosť,

g) Služby súvisiace s poskytovaním Zdravotnej 
starostlivosti sú služby uvedené v ustanove-
niach zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskyto-
vaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „zák. č. 576/2004 Z. 
z.“).

h) Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti je práv-
ny vzťah medzi Klientom a Poskytovateľom, 
ktorý medzi nimi vzniká na základe ustanovení 
§ 12 zákona č. 576/2004 Z. z. 

i) Dohoda je dohoda o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti, ktorú Klient uzatvorí s Poskyto-
vateľom. Predmetom Dohody je záväzok Po-
skytovateľa poskytovať Klientovi Zdravotnú 
starostlivosť a Služby súvisiace s poskytova-
ním zdravotnej starostlivosti v dohodnutom 
rozsahu a za dohodnutých podmienok. Do-
hoda sa uzatvára písomne. Dohoda sa však 
považuje za uzavretú bez ohľadu na formu aj 
v prípade,  ak sa Kientovi poskytne Zdravot-
ná starostlivosť aj bez uzavretia Dohody v pí-
somnej forme, pričom nie je rozhodné z akého 
dôvodu sa tak stalo.

6. Účelom týchto Podmienok je vymedziť 
niektoré podrobnosti právneho vzťahu, založe-
ného Dohodou medzi Poskytovateľom a Klien-
tom. Tieto Podmienky upravujú Právny vzťah 
Zdravotnej starostlivosti rámcovo. Právny vzťah 
Zdravotnej starostlivosti ako celok je predmetom 
právnej úpravy zák. č. 576/2004 Z. z., a podpor-
ne predmetom právnej úpravy súvisiacich práv-
nych predpisov ako napr. zákona č. 577/2004 Z. 
z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej 
na základe verejného zdravotného poistenia a o 
úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len ako „zák. č. 577/2004 Z. z.“), zá-
kona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o 
zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o pois-
ťovníctve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.), v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 580/2004 
Z. z.“) a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostli-

vosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 
581/2004 Z. z.“). Ustanovenia týchto Podmienok 
týkajúce sa poskytovania Zdravotnej starostlivos-
ti sú obsiahnuté v týchto Podmienkach najmä 
pre názorné vysvetlenie postavenia Klienta a pre 
ozrejmenie jeho práv a povinností pri poskytovaní 
Zdravotnej starostlivosti podľa vyššie citovaných 
právnych predpisov alebo z dôvodu dovolenej 
úpravy vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom 
nad rámec právnej úpravy obsiahnutej vo vyššie 
citovaných právnych predpisoch.

II.
Poskytovanie Zdravotnej starostlivosti a 

Služieb súvisiacich s poskytovaním 
Zdravotnej starostlivosti

1. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná 
prostredníctvom Ošetrujúcich zdravotníckych 
pracovníkov.
2. Zdravotná starostlivosť musí byť po-
skytovaná správne. Zdravotná starostlivosť je 
poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky Zdra-
votné výkony na správne určenie choroby so 
zabezpečením včasnej a účinnej Liečby s cieľom 
uzdravenia Klienta alebo zlepšenia jeho stavu pri 
zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.  
3. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je 
povinný informovať o účele, povahe, následkoch 
a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o 
možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizi-
kách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starost-
livosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“) v súlade s 
ustanovením § 6 zák. č. 576/2004 Z. z. Ošetruj-
úci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť 
poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, 
s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa 
rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane 
rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému 
stavu osoby, ktorú má poučiť.
4. Každý, kto má právo na poučenie podľa 
odseku 3 vyššie má aj právo poučenie odmiet-
nuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný 
záznam.
5. Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti 
má každý Klient právo na
a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej te-

lesnej integrity a psychickej integrity,
b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
c) poskytnutie poučenia,
d) odmietnutie poskytnutia Zdravotnej starost-

livosti okrem prípadov, v ktorých podľa všeo-
becne záväzného právneho predpisu možno 
poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez informo-
vaného súhlasu,

e) odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, 
tkanív a buniek po svojej smrti,

f) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch 
týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o sku-
točnostiach súvisiacich s jeho zdravotným sta-
vom, ak v prípadoch ustanovených osobitným, 
všeobecne záväzným právnym predpisom nie 
je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník zbavený 
tejto mlčanlivosti,



g) zmiernenie utrpenia,
h) humánny, etický a dôstojný prístup Ošetrujú-

cich zdravotníckych pracovníkov.
6. Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti 
vznikne podľa § 12 zák. č. 576/2004 Z. z. vždy 
medzi Klientom a Poskytovateľom Zdravotnej 
starostlivosti, u ktorého Klient uzavrie Dohodu. 
Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť tento práv-
ny vzťah, ak
a) by prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
b) osobný vzťah Ošetrujúceho zdravotníckeho 

pracovníka ku Klientovi, alebo k jeho zákonné-
mu zástupcovi nezaručuje objektívne hodnote-
nie zdravotného stavu alebo

c) poskytovaniu Zdravotnej starostlivosti bráni 
osobné presvedčenie Ošetrujúceho zdravot-
níckeho pracovníka, ktorý má Zdravotnú sta-
rostlivosť poskytovať.

Dôvody vyššie v písmene c) sa vzťahujú len na 
umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asi-
stovanú reprodukciu. Dôvody uvedené vyššie v 
písmene a) sa nevzťahujú na Klienta, ktorý má 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v určenom 
zdravotnom obvode Poskytovateľa, ak ide o vše-
obecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre 
dospelých a/alebo všeobecnú ambulantnú zdra-
votnú starostlivosť pre deti a dorast.
7. Ak Poskytovateľ odmietne právny vzťah 
podľa odseku 6 vyššie je Klient alebo jeho zá-
konný zástupca oprávnený podať podnet na prí-
slušný samosprávny kraj.
8. Zdravotná starostlivosť a Služby spoje-
né s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti sú 
poskytované len počas ordinačných hodín prí-
slušného zdravotníckeho zariadenia zaradeného 
do Siete.

III. 
Rozhodovanie pri poskytovaní Zdravotnej 

starostlivosti a Služieb súvisiacich s 
poskytovaním Zdravotnej starostlivosti

1. Ak sa Klient domnieva, že sa mu ne-
poskytla Zdravotná starostlivosť správne, alebo 
sa domnieva, že iné rozhodnutie Ošetrujúceho 
zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s posky-
tovaním Zdravotnej starostlivosti alebo Služieb 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostli-
vosti je nesprávne, má právo požiadať Poskyto-
vateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.
2. Poskytovateľ je povinný písomne infor-
movať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti 
najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiada-
teľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť 
konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.
3. Ak Poskytovateľ žiadosti nevyhovie ale-
bo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia 
žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti 
žiadateľom, žiadateľ má právo
a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) 
o vykonanie dohľadu podľa § 18 ods. 1 písm. 
b) zákona č. 581/2004 Z. z., ak predmetom 
žiadosti je správne poskytnutie Zdravotnej sta-
rostlivosti,

b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozo-
ru podľa zák. č. 578/2004 Z. z. ak predmetom 
žiadosti je iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdra-
votníckeho pracovníka v súvislosti s poskyto-
vaním Zdravotnej starostlivosti alebo Služieb 
súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starost-
livosti.

IV.
Poskytovanie a sprístupňovanie údajov 

zo Zdravotnej dokumentácie

1. Zdravotná dokumentácia obsahuje

a) osobné údaje Klienta v rozsahu nevyhnutnom 
na jeho identifikáciu a zistenie anamnézy,

b) údaje o poučení a informovanom súhlase 
podľa § 6 zák. č. 576/2004 Z. z.,

c) údaje o chorobe Klienta, o priebehu a výsled-
koch vyšetrení, Liečby a ďalších významných 
okolnostiach súvisiacich so zdravotným sta-
vom Klienta a s postupom pri poskytovaní 
Zdravotnej starostlivosti,

d) údaje o rozsahu poskytnutej Zdravotnej sta-
rostlivosti,

e) údaje o Službách súvisiacich s poskytovaním 
Zdravotnej starostlivosti,

f) údaje o dočasnej práceneschopnosti pre cho-
robu a úraz a skutočnosti dôležité na posúde-
nie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,

g) epidemiologicky závažné skutočnosti,
h) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej pois-

ťovne,
i) identifikačné údaje Poskytovateľa.
2. Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa 
poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumen-
tácie a formou nahliadnutia do Zdravotnej doku-
mentácie.
3. Poskytovateľ je povinný na základe pí-
somného vyžiadania, ak nie je ustanovené inak, 
poskytnúť výpis zo Zdravotnej dokumentácie v 
rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiada-
nia,
a) registrovanému občanovi po preukázaní sa 

povolávacím rozkazom na odvod na účely od-
vodu a vojakovi v zálohe po predložení písom-
ného vyžiadania územnej vojenskej správy na 
účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti,

b) príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, 
štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamest-
nanosti podľa osobitných predpisov,

c) inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa 
osobitných predpisov na účely vyšetrovania 
pracovného úrazu alebo choroby z povolania,

d) príslušnému orgánu na účely medzištátneho 
osvojenia dieťaťa,

e) osobám oprávneným nahliadať do zdravot-
nej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania ne-
presahuje rozsah sprístupňovania údajov zo 
zdravotnej dokumentácie týmto osobám podľa 
odseku 4 nižšie,

f) súdu na účely trestného konania alebo občian-
skeho súdneho konania.

4. Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa 
sprístupňujú formou nahliadania do Zdravotnej 

dokumentácie Klienta
a) Klientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi v 

celom rozsahu,
b) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodi-

čovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti 
Klienta, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba 
nie je, osobe plnoletej, ktorá s Klientom žila v 
čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo 
ich zákonnému zástupcovi,

c) osobe splnomocnenej na základe písomného 
plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo 
b) vyššie s osvedčeným podpisom podľa oso-
bitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uve-
denom v plnomocenstve,

d) revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej pois-
ťovne na účely kontrolnej činnosti v celom roz-
sahu,

e) úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdra-
votnou starostlivosťou a na účely prešetrova-
nia sťažností v celom rozsahu,

f) ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samo-
správneho kraja a sestre samosprávneho kraja 
na účely dozoru podľa osobitného predpisu;

g) všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky na účely lekárskeho vy-
šetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného 
predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených 
síl Slovenskej republiky na účely výberového 
konania v celom rozsahu,

h) posudkovému lekárovi na účely lekárskej po-
sudkovej činnosti pri výkone sociálneho pois-
tenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a 
vojakov podľa osobitných predpisov v celom 
rozsahu,

i) posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej 
činnosti podľa osobitného predpisu v celom 
rozsahu,

j) znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral 
orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého 
požiadala o vypracovanie znaleckého posudku 
niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s 
občianskym súdnym konaním alebo s trestným 
konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotove-
nie znaleckého posudku; o rozsahu údajov po-
trebných na vypracovanie znaleckého posudku 
rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak 
ide o znalca určeného podľa osobitného pred-
pisu,

k) poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravot-
né poistenie podľa osobitného predpisu na 
účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravot-
nej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné 
plnenie,

l) príslušnému orgánu stavovskej organizácie v 
rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravot-
níckeho povolania,

m)odbornému pracovníkovi epidemiológie prí-
slušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epi-
demiológie úradov verejného zdravotníctva Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej republiky a Minis-
terstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu 
potrebnom na zabezpečenie epidemiologické-
ho vyšetrovania.



5. Osoba oprávnená nahliadať do zdravot-
nej dokumentácie má právo robiť si na mieste 
výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie 
v rozsahu ustanovenom v odseku 1.

V.
Osobitné ustanovenia

1. Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná 
poisťovňa Klienta uzatvorenú zmluvu podľa zá-
kona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťov-
niach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
581/2004 Z. z.“) nesmie požadovať od poistenca 
úhradu za Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne 
uhrádza na základe verejného zdravotného pois-
tenia podľa zákona č. 577/2004 Z.z.
2. Poskytovateľ nesmie podmieňovať 
poskytnutie Zdravotnej starostlivosti Klientovi 
úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa 
zákona č. 577/2004 Z.z. a predpisov vydaných 
na jeho vykonanie, ani iným plnením. 
3. Poskytovateľ, s ktorým má zdravot-
ná poisťovňa Klienta uzatvorenú zmluvu podľa 
zákona č. 581/2004 Z. z., môže požadovať od 
Klienta úhradu za Zdravotnú starostlivosť poskyt-
nutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb 
najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa zá-
kona č. 577/2004 Z. z. a predpisov vydaných na 
jeho vykonanie. Poskytovateľ môže požadovať 
od Klienta úhradu za služby súvisiace s poskyto-
vaním Zdravotnej starostlivosti najviac vo výške 
spoluúčasti poistenca podľa zákona č. 577/2004 
Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie. 
Zdravotné výkony poskytované pri chorobe 
uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace 
s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti, ktoré 
Poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže po-
žadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok 
príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravot-
níckeho zariadenia výkonom dozoru podľa oso-
bitného predpisu.
4. Klient je pred každým poskytnutím Zdra-
votnej starostlivosti informovaný o nasledovných 
skutočnostiach: 
a) zozname zdravotných poisťovní, s ktorými má 

Poskytovateľ uzavretú zmluvu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti;

b) o tom, že ako poistenec zdravotnej poisťovne, 
ktorá nemá uzavretú zmluvu podľa písmena a) 
tohto odseku, je povinný zaplatiť Poskytova-
teľovi ceny Zdravotnej starostlivosti (výkonov, 
liekov, očkovacích látok a pod.) vo výške podľa 
aktuálneho Cenníka Poskytovateľa;

c) o tom, že ako poistenec zdravotnej poisťovne, 
ktorá nemá uzavretú zmluvu podľa písmena 
a) tohto odseku cenu za lieky predpísané le-
károm Poskytovateľa bude v lekárni hradiť v 
plnej výške, a že mu nemôže byť zo strany Po-
skytovateľa vystavené potvrdenie o dočasnej 
pracovnej neschopnosti, ktoré by bolo akcep-
tované Sociálnou poisťovňou,

d) o aktuálnom Cenníku Poskytovateľa podľa 
písmena b) tohto odseku

Aktuálny Cenník Poskytovateľa a aktuálny 
zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má 
daný Poskytovateľ uzavretú zmluvu o poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti sú vždy k dispozícii 
na nahliadnutie v priestoroch zdravotníckeho za-
riadenia Poskytovateľa. 
5. Výkony Zdravotnej starostlivosti, ktoré 
sú poskytnuté na žiadosť Klienta a výkony 
Zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú uvedené v 
zmluve uzavretej medzi Poskytovateľom a zdra-
votnou poisťovňou Klienta ako hradené alebo 
čiastočne hradené, hradí Klient v plnej výške 
podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa. Klient 
je povinný zaplatiť Poskytovateľovi úhradu podľa 
tohto bodu priamo pri poskytnutí Zdravotnej sta-
rostlivosti. Cenník je k dispozícii na nahliadnutie 
na recepcii každého zdravotníckeho zariadenia 
Siete.  Poskytovateľ má právo požadovať úhradu 
podľa tohto bodu vopred t.j. ešte pred poskytnu-
tím Zdravotnej starostlivosti.

VI.
Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje Klienta (na účely toho 
článku môže byť Klient označovaný aj ako „do-
tknutá osoba“) sú spracúvané v súlade s ustano-
veniami zákona č. 122/2013 Z.z., ustanoveniami 
zákona č. 576/2004 z. z. a ustanoveniami súvisi-
acich právnych predpisov. 
2. Osobné údaje Klienta v rozsahu meno, 
priezvisko, rodné číslo, kontaktné údaje, termíny 
návštev, meno a priezvisko ošetrujúceho zdra-
votníckeho pracovníka, vek, pohlavie a zdravot-
ná poisťovňa budú spracúvané v informačnom 
systéme určenom na manažment klientov v 
rámci zdravotníckych zariadení Siete. Prevád-
zkovateľom tohto informačného systému je spo-
ločnosť ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 
Bratislava, IČO 35 890 568. Osobné údaje podľa 
tohto bodu budú spracúvané sprostredkovateľmi 
(§ 8 zákona č. 122/2013 Z. z.) a môžu byť po-
skytnuté tretím stranám. Zoznam sprostredko-
vateľov a zoznam tretích strán je zverejnený na 
internetovej stránke www.procare.sk. 
3. Osobné údaje Klienta, vrátane osobitnej 
kategórie osobných údajov o zdravotnom stave 
Klienta budú spracúvané v informačnom systé-
me určenom na poskytovanie Zdravotnej starost-
livosti v rámci zdravotníckych zariadení Siete. 
Prevádzkovateľom tohto informačného systému 
je vždy ten Poskytovateľ, s ktorým Klient uzavrel 
Dohodu a stane sa ním aj ten Poskytovateľ s 
ktorým Klientovi vznikne právny vzťah podľa § 12 
zák. č. 576/2004 Z. z. Osobné údaje podľa tohto 
bodu budú spracúvané spoločnosťami prevádz-
kujúcimi zdravotnícke zariadenia Siete. Zoznam 
týchto spoločností je zverejnený na internetovej 
stránke www.procare.sk. Tieto spoločnosti sú vo 
vzťahu k prevádzkovateľovi podľa tohto bodu 
a na účely podľa tohto bodu tretími stranami 
podľa § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. 
z. Osobné údaje podľa tohto bodu budú tiež po-
skytované aj ďalším tretím stranám a budú spra-
cúvané sprostredkovateľmi, ktorých zoznam je 

zverejnený na internetovej stránke www.procare.
sk. Rozsah osobných údajov spracovávaných 
podľa tohto bodu je určený ustanoveniami tretej 
časti zákona č. 576/2004 Z. z.
4. Osobné údaje Klienta v rozsahu meno, 
priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt, 
bydlisko, údaj o štátnom občianstve, údaje týka-
júce sa právneho vzťahu, vrátane platieb a infor-
mácií o plnení záväkov v právnom vzťahu budú 
spracúvané v informačnom systéme určenom 
evidenciu platieb a na vymáhanie pohľadávok 
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom tohto infor-
mačného systému je vždy ten Poskytovateľ, s 
ktorým Klient uzavrel Dohodu a môže sa ním stať 
aj ten Poskytovateľ s ktorým Klientovi vznikne 
právny vzťah podľa § 12 zák. č. 576/2004 Z. z., a 
to v prípade ak takému Poskytovateľovi vznikne 
peňažná pohľadávka voči Klientovi. Osobné úda-
je podľa tohto bodu môžu byť poskytnuté a budú 
spracúvané všeobecným súdom príslušným na 
konanie voči Klientovi dotknutej osobe, exekút-
orom vybraným prevádzkovateľom, advokátom 
vybraným prevádzkovateľom a daňovým úradom 
príslušným pre prevádzkovateľa. Osobné údaje 
podľa tohto bodu budú spracúvané sprostred-
kovateľom, ktorým je spoločnosť ProCare, a.s., 
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava.
5. Klient ako dotknutá osoba má právo na 
základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa 
vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o 

nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie 

o spracúvaní osobných údajov v informačnom 
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) 
až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 
Z. z.; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 
5 zákona č. 122/2013 Z. z. je dotknutá osoba 
oprávnená oboznámiť sa s postupom spra-
cúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné 
informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej 
osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej 
osobných údajov, ktoré sú predmetom spra-
cúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, 
neúplných alebo neaktuálnych osobných úda-
jov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel 
spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 
spracúvania úradné doklady obsahujúce osob-
né údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu 
zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu 
odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho 
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné 
údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

6. Právo dotknutej osoby podľa odseku 4 
písm. e) a f) tohto článku možno obmedziť, len ak 
takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona 
alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana 
dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a 



slobody iných osôb.
7. Dotknutá osoba na základe písomnej 
žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať 
voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých 

predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na 
účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a 
žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 
ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (titul, 
meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na 
účely priameho marketingu v poštovom styku, 
alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v 
§ 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. 
z. (titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej 
osoby) na účely priameho marketingu.

 8. Dotknutá osoba na základe písomnej 
žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, 
má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek nami-
etať voči spracúvaniu osobných údajov v prí-
padoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo 
g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením opráv-
nených dôvodov alebo predložením dôkazov o 
neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom 
chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť 
v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním 
osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia 
zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka 
dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je 
povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie do-
tknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu 
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti do-
volia.
9. Dotknutá osoba na základe písomnej 
žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, 
má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek nami-
etať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkova-
teľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo 
významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá 
výlučne na základe úkonov automatizovaného 
spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá oso-
ba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskú-
manie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou 
od automatizovanej formy spracúvania, pričom 
prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej 
osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu 
pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená 
osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zis-
tenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu 
v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 
Z. z. (do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti). 
Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, 
ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú 
upravené opatrenia na zabezpečenie oprávne-
ných záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci 
predzmluvných vzťahov alebo počas existencie 
zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal roz-
hodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknu-
tej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe 
zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabez-
pečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
10. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že 

uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za 

podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú 
elektronickou poštou alebo faxom dotknutá 
osoba doručí písomne najneskôr do troch dní 
odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej 
musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa 
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho 
podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápis-
nice je prevádzkovateľ povinný odovzdať do-
tknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo 
písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo 
zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez 
zbytočného odkladu.

11. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej 
osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže 
podať Úradu na ochranu osobných údajov Slo-
venskej republiky návrh na začatie konania o 
ochrane osobných údajov.
12. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na 
právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže 
uplatniť zákonný zástupca.
13. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, 
ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť 
blízka osoba.

VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky môžu byť zmenené 
bez osobitnej dohody s Klientom, zmena však 
musí byť oznámená Klientovi najneskôr tridsať 
dní pred účinnosťou zmeny. Zmena Podmienok 
sa oznamuje oznámením uverejneným na inter-
netovej stránke www.procare.sk najmenej tridsať 
kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny. Spo-
lu s oznámením o zmene bude na internetovej 
stránke www.procare.sk zverejnené aj úplné 
znenie Podmienok po oznámenej zmene. 
2. V prípade, že Klient nebude so zmenou 
Podmienok súhlasiť je oprávnený z tohto dôvodu 
zrušiť Dohodu písomným oznámením o odstú-
pení, ktoré musí byť Poskytovateľovi, s ktorým 
Klient Dohodu uzavrel najneskôr posledný deň 
pred nadobudnutím účinnosti zmeny Podmienok. 
Odstúpenie musí mať písomnú formu, pričom za 
písomnú formu sa považuje aj oznámenie od-
stúpenia prostredníctvom elektronickej pošty na 
mailovú adresu info@procare.sk. 
3. Klient nemá právo odstúpiť v prípade 
ak zmena Podmienok bola vyvolaná v dôsledku 
zmien všeobecne záväzných právnych predpi-
sov vzťahujúcich sa na právny vzťah Klienta a 
Poskytovateľa založený Dohodou a ani v prípade 
ak zmena Podmienok nebude mať žiaden vplyv 
na právne postavenie Klienta v právnom vzťahu 
založenom Dohodou. 
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 
platí, že akákoľvek zásielka zasielaná niektorou 
stranou Dohody druhej strane v písomnej forme 
sa považuje za doručenú adresátovi uplynutím 
piateho pracovného dňa po odoslaní zásielky na 
poslednú známu adresu adresáta, pokiaľ sa ne-
preukáže skorší okamih doručenia. V prípadoch, 
kedy sa podľa týchto Podmienok predpokladá 

oznamovanie skutočností Klientom oznáme-
ním na internetovej stránke, považujú sa takéto 
oznámenia za oznámené Klientom ich zverejne-
ním oznámenia na uvedenej internetovej strán-
ke.
5. V prípadoch, kedy sa podľa týchto Pod-
mienok predpokladá oznamovanie skutočností/
doručovanie formou elektronickej pošty, pova-
žujú sa takéto skutočnosti za oznámené resp. 
oznámenia za doručené okamihom ich odoslania 
na adresu elektronickej pošty za predpokladu, že 
boli odoslané v čase medzi 09:00 hod. a 16:30 
hod. pracovného dňa. Ak bola správa elektronic-
kej pošty odoslaná počas pracovného dňa pred 
09:00 hod. považuje sa správa za doručenú ad-
resátovi o 09:00 hod. daného dňa. Ak bola sprá-
va elektronickej pošty odoslaná po 16:30 hod. 
pracovného dňa, považuje sa za doručenú ad-
resátovi o 09:00 hod. najbližšieho nasledujúceho 
pracovného dňa.  
6. Tieto Podmienky sú právne neoddeli-
teľnou prílohou Dohody. Ak existuje akýkoľvek 
rozpor medzi Dohodou a Podmienkami, majú 
prednosť ustanovenia Dohody ak je možné ich 
aplikovať oddelene od Podmienok.  
7. Ak niektoré ustanovenia týchto Podmie-
nok nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účin-
né alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, 
nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostat-
ných ustanovení týchto Podmienok. Namiesto 
neplatných a/alebo neúčinných ustanovení sa 
použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne 
možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu 
ustanovenia, ktoré je postihnuté neplatnosťou 
alebo neúčinnosťou.
8. Právne vzťahy založené Dohodou, ktoré 
v nej nie sú výslovne upravené sa riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky.
9. Programy, ktoré začali platiť pred 
01.04.2015, a ktorých platnosť sa má skončiť po 
01.04.2015 (najneskôr však 31.03.2016) sa do 
konca svojej aktuálnej doby platnosti riadia Pod-
mienkami v znení číslo 072013 (znenie dostupné 
na www.procare.sk).

Platné od 1.1.2016
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