
ZMLUVA 
 

O URČENÍ VÝUČBOVÉHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

STREDNEJ  ZDRAVOTNÍCKEJ  ŠKOLY  SV. VINCENTA DE PAUL             

V TOPOĽČANOCH 
 

Zmluvné strany: 

 

(1) „Môj domov“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Ul. P. O. Hviezdoslava 66,            

955 01 Topoľčany 

Zastúpený:  Ing. Viera Bútorová 

Bankové spojenie: štátna pokladnica 

Číslo účtu: IBAN SK10 8180 0000 0070 0032 4613 

IČO: 421 187 27 

 

   (ďalej len „ZSS“) 

 

(2) Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Ul. 17.novembra 1056, Topoľčany 

      Zastúpený: Mgr. Mariana Prochásková 

      Bankové spojenie: VÚB Topoľčany 

      Číslo účtu: IBAN SK64 0200 0000 0016 3958 1453 

      IČO: 006 073 55 

   (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“) 

 

uzatvárajú v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (OZ) túto zmluvu o určení výučbového ZSS 

strednej zdravotníckej školy (ďalej len „zmluva“), za dohodnutých podmienok uvedených v 

tejto zmluve. 

 

Článok I 

 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

(1) Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie odbornej klinickej praxe (OKP) 

v zdravotníckych študijných odboroch zdravotnícky asistent, masér a v učebnom odbore 

sanitár v rozsahu  učebných plánov a učebných osnov  daných  pre príslušný ročník 

zdravotníckych škôl, ktorá je nedeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania  žiakov v rámci 

prípravy na výkon povolania v zdravotníctve, a podľa § 8 v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

(2) Účelom tejto zmluvy je stanovenie podmienok konkrétnej realizácie praktickej výučby 

žiakov vzdelávacích inštitúcií počas odbornej klinickej praxe (OKP). 

 

Harmonogram tvorí prílohu č. l tejto zmluvy. 

 

(3) Študijné odbory, ktoré sú predmetom praktického vyučovania žiakov v ZSS 

študijný odbor zdravotnícky asistent – denná (5356 M) a externá (5356 N) forma štúdia 

študijný odbor masér – denná (5370 M) forma štúdia 

učebný odbor sanitár externá (5371 H) forma štúdia 

 



Článok II 

 

VÝUČBOVÉ ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

(1) Výučbové ZSS sa zaväzuje vytvoriť primerané podmienky na získavanie praktických 

zručností žiakov vzdelávacej inštitúcie v rozsahu, v ktorom nemá možnosť zabezpečiť na 

vlastných pracoviskách a ich získavanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného 

vzdelávania žiakov na výkon zdravotníckeho povolania. 

(2) Prehľad pracovísk vo výučbovom ZSS vyučovania pre žiakov vzdelávacej inštitúcie, na 

ktorých sa popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sociálnej služby umožňuje 

praktické vyučovanie žiakov vzdelávacej inštitúcie: 

Názov: „Môj domov“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

  P. O. Hviezdoslava 66 

955 01 Topoľčany 

      

 

Článok III 

 

VÝUČBA 

 

 

(1) Výučbou sa pre účely tejto zmluvy rozumie praktické  vyučovanie žiakov vzdelávacej 

inštitúcie v zdravotníckych študijných odboroch a učebnom odbore, ktoré sú uvedené v 

článku I. bod (3) tejto zmluvy. 

 

(2) Výučbu zabezpečujú: 

 a) pedagogickí zamestnanci vzdelávacej inštitúcie v príslušnom študijnom odbore, 

podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy 

           b) zamestnanci ZSS, pokiaľ sa na rozsahu svojej účasti dohodnú so vzdelávacou 

inštitúciou. Pri zabezpečovaní výučby  sú povinní riadiť sa pokynmi riaditeľa 

vzdelávacej inštitúcie alebo pokynmi vedúceho výučbového ZSS podľa čl. V. bod 

(1) tejto zmluvy 

 

(3) Rozsah činnosti študentov na  OKP je stanovený učebnými osnovami daných študijných 

odborov a učebného odboru schválenými MZ SR a MŠ SR. 

 

(3) Organizačné zabezpečenie práv a povinností výučbového ZSS počas platnosti tejto 

zmluvy vykonáva Ing. Viera Bútorová, riaditeľka ZSS. 

 

 

 

Článok IV 

 

PODMIENKY REALIZÁCIE PRAKTICKEJ VÝUČBY POČAS  OKP 

 

(1) Pedagogickí zamestnanci vzdelávacej inštitúcie sa zúčastňujú na poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti vo výučbovom ZSS v rozsahu nevyhnutnom pre výučbu a v súlade s plánom 

praktickej výučby. V rámci účasti na poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú povinní 

rešpektovať pokyny zodpovedného vedúceho zamestnanca príslušného oddelenia  ZSS. 

 



(2) Žiaci vzdelávacej inštitúcie sa zúčastňujú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v 

rozsahu nevyhnutnom pre ich výučbu podľa učebného plánu pod dozorom a pedagogickým 

vedením. 

 

(3) ZSS sa zaväzuje: 

a) umožniť žiakom vzdelávacej inštitúcie vstup na pracoviská, na ktorých sa bude 

realizovať praktická výučba 

b) zabezpečiť žiakom miestnosť na uloženie osobných vecí a prístup k hygienickým 

zariadeniam 

 

(4) Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje: 

a) pripraviť praktické vyučovanie  OKP po obsahovej a formálnej stránke 

b) poučiť žiakov o povinnosti dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a dodržiavania opatrení protipožiarnej ochrany na pracoviskách poskytovateľa 

v rámci praktickej výučby  

 c) zabezpečiť na pracoviskách odborný dozor podľa harmonogramu, ktorý vyhotoví        

      vzdelávacia inštitúcia, príloha č. l 

           d) zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali Prevádzkový poriadok  pracovísk výučbového 

ZSS, na ktorých sa uskutočňuje praktická výučba a zásady osobnej hygieny 

e) oboznámiť žiakov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedeli v súvislosti s výkonom praxe v ZSS, podľa §80 ods. 2 zák. 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 

           f) oboznámiť žiakov o práve každého prijímateľa sociálnych služieb na ochranu 

svojich osobných údajov v  zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v tejto súvislosti so 

zákazom podávania informácii o prijímateľoch sociálnych služieb ZSS, pokiaľ ich 

podávanie nesúvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

 

Doklad o preškolení (prezenčná listina) zo zaškolenia BOZP, OPP ja založený u referenta 

BOZP ZSS. 

        

 

Článok V 

 

VEDÚCI VÝUČBOVÉHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

(1) Vedúcim výučbového ZSS praktického vyučovania žiakov vzdelávacej inštitúcie je pre 

účely tejto zmluvy Mgr. Anna Drugdová. 

 

(2) Vedúci výučbového ZSS riadi a organizuje režim praktického vyučovania žiakov 

vzdelávacej inštitúcie na pracovisku. 

 

(3) Zamestnanci výučbového ZSS pracovne zaradení na oddeleniach, na ktorých sa 

uskutočňuje praktická výučba žiakov vzdelávacej inštitúcie, sú povinní rešpektovať 

pokyny vedúceho výučbového ZSS v rozsahu súvisiacom s plánmi a organizáciou výučby 

na tomto pracovisku. Nezasahujú do programu výučby, s výnimkou, ak sa na určitej 

forme a rozsahu spolupráce vopred dohodnú s riaditeľom vzdelávacej inštitúcie, alebo 

vedúcim výučbového ZSS. 



 

Článok VI 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

 

(1) Táto zmluva upravuje postup, ktorým strany riešia následky prípadnej škody, vzniknutej 

nezávisle od vôle účastníkov pri ich spoločnej činnosti súvisiacej s prevádzkou 

výučbových pracovísk vo výučbovom ZSS.  

 

(2) Pri úprave občianskoprávnej zodpovednosti vychádzajú účastníci z predpokladu solidarity          

(§ 438 OZ), ktorá je daná ich spoločnou účasťou v rámci činnosti výučbového ZSS. 

 

(3) Zodpovednosť účastníkov tejto zmluvy vzniká predovšetkým z právnych vzťahov: 

 a) voči sebe navzájom (podľa OZ) 

 b) voči vlastným zamestnancom (podľa ZP) 

 c) voči žiakom (podľa § 214, ods. 1 až 3 ZP) 

           d) voči tretím osobám podľa § 98 ods. 6 zákona o poskytovateľoch v nadväznosti na    

§ 420 až 450 OZ. 

 

(4) Za škodu na zdraví prijímateľov sociálnej služby zodpovedajú účastníci zmluvy spoločne 

a nerozdielne (§ 438 OZ)   s prihliadnutím na mieru účasti na vzniknutej škode (§ 439 

OZ). Škoda na zdraví prijímateľov sociálnej služby spôsobená žiakom v rámci 

praktického vyučovania sa započítava na ťarchu vzdelávacej inštitúcie. 

 

(5) Za škodu spôsobenú na majetku účastníka zodpovedá druhý účastník zmluvy (§ 420 a 

nasl. OZ), a to aj v prípade, ak ju spôsobila konkrétna fyzická osoba v právnom vzťahu k 

zodpovednému účastníkovi dohody. Regresívne nároky voči škodcovi si uplatní 

zodpovedný subjekt následne, po uspokojení nárokov v poškodeného (podľa príslušných 

ustanovení ZP alebo OZ). 

 

(6) Škodu spôsobenú fyzickým osobám na veciach odložených, alebo škodu na zdraví, 

uspokojí poškodenej osobe zamestnávateľ (vzdelávacia inštitúcia). Regresný nárok 

(náhrada) voči spoluzodpovednému účastníkovi sa uplatní podľa § 439 OZ. ak mieru 

účasti druhého účastníka nemožno objektívne posúdiť (zistiť), podieľajú sa na jej náhrade 

obaja účastníci zmluvy rovným dielom. 

 

(7) Práva a povinnosti účastníkov zo zodpovednosti za vznik prípadnej škody, ktoré nie sú 

stranami upravené v podmienkach tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

 

Článok VII 

 

NÁKLADY VÝUČBOVÉHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

(1) Výučbové ZSS: 

 - zabezpečuje priestory pre účely praktickej výučby žiakov vzdelávacej inštitúcie,  

              vrátane materiálno - technického vybavenia príslušného pracoviska 

         - poskytuje liečivá,  zdravotnícke pomôcky  a materiál  potrebný pre účely praktickej 

výučby  žiakov, a v súlade s potrebami prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa 



poskytuje zdravotná starostlivosť na príslušnom oddelení 

 

(2) Vzdelávacia inštitúcia znáša náklady súvisiace s organizáciou zabezpečenia výučby 

žiakov, s výnimkou nákladov, ktoré sú uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy. 

 

 

Článok VIII 

 

RIEŠENIE SPOROV 

 

(1) Pri riešení sporu, ktorý vznikne v súvislosti so spoločnou činnosťou pri realizácii 

praktickej výučby žiakov vzdelávacej inštitúcie na pracoviskách výučbového ZSS, sú 

rozhodujúce okolnosti konkrétneho skutkového stavu, ktorý bol príčinou vzniku 

konfliktnej situácie. 

 

(2) Účastníci zmluvy sa zaväzujú rešpektovať vzájomné postavenie, výkon práv a povinností, 

ktoré vznikajú obom stranám v rámci prevádzkového režimu výučbového ZSS z aspektu 

výchovno-vzdelávacieho a liečebno-preventívneho zamerania týchto pracovísk. 

 

(3) Spory riešia podľa vecnej príslušnosti právneho dôvodu riaditeľ vzdelávacej inštitúcie a 

riaditeľka ZSS. 

 

 

Článok IX 

 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

Kontaktné osoby: 

1. za vzdelávaciu inštitúciu:  

- v zmluvných záležitostiach Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka vzdelávacej 

inštitúcie tel. kontakt 0905 562 585, mail: mariana.prochaskova@vdpto.sk 

- PhDr. Katarína Beňová, zástupkyňa riaditeľky školy, tel. kontakt 0905 684 658, mail: 

katarina.benova@vdpto.sk  

- Tel. kontakt na sekretariát školy: 038/ 5323250 

2. za ZSS: 

- v zmluvných Ing. Viera Bútorová, riaditeľka ZSS 038/53 26 750, mail: 

riaditelka@moj-domov.sk 

- v prevádzkových záležitostiach Mgr. Anna Drugdová, hlavná sestra, 038/53 26 750, 

mail: anna.drugdova@moj-domov.sk, Bc. Andrea Kubinová, fyzioterapeut, 038/53 

26 750, mail: rehabilitacia@moj-domov.sk 

 

 

 

Článok X 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami a účinnosť                        

dňa  05. septembra 2019. 
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(2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. augusta 2020. 

 

(3) Zmluvu možno vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou v trojmesačnej výpovednej 

lehote, ktorá neuplynie pred skončením školského roka, na ktorý sa práva a povinnosti 

strán dohodnuté v jej obsahu vzťahujú. 

 

(4) Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť jedine formou písomných dodatkov 

k tejto zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

(5) Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

    príloha č. 1: harmonogram OKP  

    príloha č. 2 : zoznam pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich pedagogický dozor 

    príloha č. 3 : podpísané vyhlásenie o mlčanlivosti 

 

(6) Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje písomne informovať riaditeľku ZSS o všetkých 

zmenách, ktoré sa týkajú osôb oprávnených vstupovať na pracoviská výučbového ZSS v 

súvislosti s činnosťou výučbového ZSS. 

 

(7) Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

 

(8) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom vyhotovení. 

  

(9) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že 

zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevhodných podmienok, prečítali si ju a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V Topoľčanoch .............................................. 

 

 

 

 

 

…...................................................    …........................................... 

             Ing. Viera Bútorová                                                     Mgr. Mariana Prochásková 

riaditeľka zariadenia sociálnych služieb              riaditeľka vzdelávacej inštitúcie 

 

 

 

 

 



Zmluv a o spracrlvani o sobnf ch f daj ov sprostredkovatel'om
uzatvoreni v zmysle $ 34 ods. 3 zdkona NR SR i. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych

rtdajov a o zmene a doplnenf niektorych zikonov

medzi zmluvqimi stranami:

Prevfdzkovatel': Stredn| zdravotnicka Skola sv. Vincenta de Paul Topofdany, Ul. 17.

novembra 1056,955 01 Topol'dany

Zastfpeny: Mgr. Mariana Proch6skov6, riaditefka Skoly

Bankov6 spojenie: VUB Topol'dany

dislo,riitu: IBAN SK64 0200 0000 0016 3958 1453

rio: oozEss

Dr(;2021248966
(d alej len,, prevddzkovate(' )

a

Sprostredkovatelt:,,M6j domovo', Zariadenie sociiilnych sluZieb Topol'dany, Ul. P. O.
Hviezdoslava 66, 955 01 Topol'dany
Zastfpenf: Ing. Viera Britorov6
Bankov6 spoj enie: 5t6tna pokladnica
Cislo liitu: IBAN SK10 8180 0000 0070 0032 4613
Itoz +zt 187 27
(d alej len,, sprostredkovatef " )

I. Predmet spracfvania

Predmetom tejto zmluvy je riprava pr6v a povinnosti zmluvnlfch sh6n pri zabezpedeni

ochrany osobnych irdajov sprostredkovatel'om v srilade s prislu5n;imi ustanoveniami z6kona

NR SR d. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych ridajov.

II. Doba spracrftvania

1. Doba spracrivania osobnych ridajov sprostredkovatel'om je viazan| osobitnou zmluvou

o urdeni vyudbov6ho zanadenia Strednej zdravotnickej Skoly sv. Vincenta de Paul v
Topolidanoch.

2. Sprostredkovatef je opr6vnen;i spracov6vat'osobnftdaje, s ktorlfmi prfde pri tejto dinnosti

do styku podas qfkonu odbornej klinickej prrxe Ziakov prev6dzkovateta, a to odo dila

nadobudnutia ridinnosti tejto zmluvy aZ po skondenie zmluvn6ho vzfahu medzi zmluvnfmi
stranami.

or.^^^ | , E



III. Povaha a fiiel spracfvania

1. Na spracrivanie sa nevyZaduje srihlas dotknutej osoby.
2. tJdaje sa poskytujf za ridelom zabezpelena odbornej klinickej pftxe Ziakov

prev6dzkovatela.

lY. Zoznam alebo rozsah osobnych ridajov

l. Zoznan osobnych ridajov, ktor6 poskyne prev6dzkovatell sprostredkovatefovi na
spracrivanie z informadn6ho syst6mu:

a) meno,priezvisko, titul, akademickf titul
b) oznalenie triedy, udebn6ho alebo Studijn6ho odboru
c/ podpis

d) komunikadn6 ridaje (napr. telefonny kontakt, e-mail).
Sprostredkovatef spracfva osobn6 fdaje o ziakoch a zamestnancoch (d'alej
,,dotknutd osoby") na ziklade poverenia prev6dzkov atel a.

V. Kateg6rie dotknuffch osdb

zamestnanci prev6dzko v atel a,

Liaciprevidzkovatella :

VI. Povinnosti a prfva prevr[dzkovatel'a

Prev6dzkovatell je opr6vneny poladovat od sprostredkovatefa preukrizanie vykonania
v5etklich predpisan;fch bezpednostn;fch opatreni na ochranu osobnych ridajov podlla bodu
VII. ods.2 tejto zmluvy.
Prev6dzkovatel je povinnf pnjat' vhodn6 technick6 a organizadn6 opatrenia na
zabezpedenie apreukfnanie toho, Ze spracrivanie osobnfch ridajov sa vykondva v sirlade
so z6konom NR SR d. 18/2018 2.2., pridom opatrenia prijima ohfadom na povahu,
rozsah, a ridel spracrivania osobnfch ridajov ana rizikd s r6znou pravdepodobnost'ou a
z|valnostou pre pr6va frzickej osoby/zamestnancov. Prijatd opatrenia je prev6dzkovateli
povinnf podla potreby aktualizovat'.
Prev6dzkovateli je povinnli pravidelne preverovat' trvanie ridelu spracrivania osobnlfch
ridajov a po jeho splneni bez zbytodn6ho odkladu zabezpedit v!,muosobn;ich ridajov.
Prev6dzkovatef je povinn;f vytvorit' tak6 podmienky fungovania nfm prev6dzkovan;fch
informadnych syst6mov, ktor6 zarudia ochranu osobnfch ridajov pred ich po5kodenim,
znidenim, stratou, zmenou, neopr6vnen;fm pristupom, zneuhitim a spristupnenfm,
poskytnutim alebo zverejnenfm, ako aj pred akymikol'vek injmi neprfpustn;fmi sp6sobmi
spracfvania.

Prev6dzkovatef bude pravidelne vykon6vat' preverovania spracfvanfch osobnfch ridajov
s ohl'adom na trvanie ich ridelu a toho, di bol ridel spracrivania uZ dosiahnutf, alebo nie,
v pripade ak sa tak stalo, sridastbu kontroly bude tieZ preverovanie vyrad'ovania
zinnamov z registrattirneho strediska, pripadne ich zaratovarie do predarchivnej
a nasledne archivnej starostlivosti.

a)

b)

l.

2.

a
J.

4.

5.
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VII. Povinnosti a prdva sprostredkovatePa

Sprostredkovatell je povinnf spracrivat' osobn6 ridaje tak, aby nedo5lo k poruSeniu

z6kladnfch prdv a slob6d dotknulich os6b, najmii k poruSeniu ich priva na zachovanie
l'udskej d6stojnosti alebo k in;irn neopr6vnenym z6sahom do ich prhva na ochranu
srikromia.

Sprostredkovatell je povinny viest ziunam o kateg6ri6ch spracovatellskfch dinnostf, ktor6
vykonal pre prev6dzkovatela vzmysle $ 37 ods. 2 zhkona NR SR d. 18/2018 Z. z. aplir
skondeni zmluvy tieto odovzdat' prev6dzkovatefovi v listinnej aj elektronickej podobe.

V zmysle tejto uzatvorenej zmluvy sprostredkovatel' je povinnf:
I. spracilvaf osobnd ildaje len na zdklade p{somnitch polqtnov prevddzkovatefa,pidom

prenos osobnych ridajov do tretej krajiny alebo medzin6rodnej organizfucii je bez
srihlasu prev6dzkovateta zaktnany, okrem prenosu na zi/r.lade osobitn6ho predpisu

alebo medzinrirodnej zmluvy, ktorou je Slovensk6 republika viazan6.

a) Sprostredkovatef je pri takom prenose povinn;i oznfimit prev6dzkovatel'ovi tuto
poZiadavku pred spracrivanim osobn;f ch irdaj ov.

2. zabezpeiif, aby sa osoby oprdvnend spracilvaf osobnd fidaje zaviazali, ie zachovajil
mlianlivosl o inform6ciSch, o ktorjch sa dozvedeli, ak nie sri viazan6 povinnost'ou

mldanlivosti podl'a osobitndho zikona,
3. vykonaf opatreniapodfa'$ 39 zdkonaNR SR i. I8/2018 Z. z.

a) Sprostredkovatef je povinnli prijat', so zretefom na najnov5ie poznatky, na

naklady na vykonanie opatreni, na povahu, rozsah, kontext a ridel spracfvania
osobnlich ridajov a na rizik| s r6znou pravdepodobnost'ou a zhvainosfou pre

pr6va fyzic[fch os6b primeran6 technick6 a organizadn6 opatrenia na zaistenie

rirovne bezpednosti primeranej tomuto riziku.
b) Sprostredkovatef je povinnf zabezpedit pseudonymizilciu a Sifrovanie osobnlich

ridajov, ak si to situ6cia vyLadtsje, alebo na Ziadost'prev6dzkovateta.

c) Sprostredkovatel' sa zavdzge zabezpedit trvahi ddvernost', integritu,

dostupnost' a odolnost' syst6mov spracrivania osobnych tidajov.
d/ Sprostredkovatef sazavdzuje zabezpedit proces obnovy dostupnosti osobnfch

ridajov a pristup k nim v pripade fyzick6ho incidentu alebo technick6ho

incidentu.

e) Sprostredkovatell zodpoved6 za proces pravideln6ho testovania, posudzovania a

hodnotenia ridinnosti technickfch a organizadn;ich opatreni na zaistenie

bezpednosti spracrivania osobnych ridajov.

fl Pri posudzovani primeranej urovne bezpednosti je sprostredkovatef povinnli

prihliadat' naizik6, ktor6 predstavuje spracrivanie osobn;ich ridajov, a to najmii

nahodn6 znidenie alebo nez6konn6 znidenie, strata, zrnera alebo neopr6vnen6

poskytnutie pren65anych osobnych ridajov, uchov6vanfch osobn;ich ridajov

alebo inak spracrivan;fch osobn;fch ridajov, alebo neopr6vneny pristup k takfmto

osobnym ridajom.

g) Sprostredkovatef je povinnf vytvorit' take podmienky fungovania nim
pouZfvanych informadnfch syst6mov, ktor6 zartrdia ochranu osobnych ridajov

pred ich poSkodenim, znidenfm, stratou, zmenou, neopr6vnenfm pristupom,

2.

a
J.

cr,^^^ t , E



znetrtitim a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred
akfmikol'vek injmi nepripustn;imi sp6sobmi spracfvania.

4. dodrZiavaf podmienlqt zapojenia dal1ieho sprostredkovatefa podfa g 34 ods. 2 NR
SR d. 18/2018 Z. 2., tj. sprostredkovatef nesmie poverit' spracfvanim osobnlfch
ridajov d'al5ieho sprostredkovatefa bez predchddzajiceho osobitn6ho pisomndho
srihlasu prev6dzkovatella alebo vieobecndho pisomn6ho sirhlasu prev6dzkovatefa.

a) Sprostredkovatel' je povinnf vopred informovat' prev6dzkovatel'a o povereni
d'al5ieho sprostredkovatefa, ak sa poverenie vykonalo na zildade v5eobecn6ho
pisomn6ho srihlasu.

b) Ak sprostredkovatel' zapoji do vykon6vania osobitnlich spracovatel'skych
dinnosti v mene prev6dzkovatel'a d'alSieho sprostredkovatefa podlia $ 34 ods. 5
zikonaNR SR d. 18/2018 Z.z. , tomuto d'al5iemu sprostredkovatefovi v zmluve
alebo infm pr6vnym fkonom je povinny uloZit' rovnak6 povinnosti tykajrice sa

ochrany osobn;fch ridajov ako st ustanoven6 v zmluve alebo v inom pr6vnom
tkone medzi prev6dzkovatel'om a sprostredkovatellom podfa odseku 3, a to
najm?i poskytnutie dostatodnych zriruk na prijatie primeranych technickych a
organizadn;fch opatreni tak, aby spracrivanie osobnych ridajov spirialo
poZiadavky tohto z6kona.

c) Zodpovednost'vodi prev6dzkovatellovi nesie p6vodn;f sprostredkovatelS, ak d'alsi
sprostredkovatell nesplni svoje povinnosti tfkajrice sa ochrany osobnych ridajov.

5. po zohfadnen{ povahy sprocilvania osobnltch ildajov v io najvdiiej miere poslEtntif
siliinnosf prevddzkovatetovi vhodnlmi techniclEmi a organizainlmi opatreniami pri
plnen{ ieho povinnosti prij{maf opatrenia na zdklade Ziadosti dottcnutej osoby podfa
$ 19 ai 2I zdkona.^/R,SR i. 18/2018 Z. z.

a/ Sprostredkovatel' sazavlizuje poskytnrit'inform6cie podfa $ 19 ods. 1 pism. a)
aif) a $ 19 ods. 2 pism. a) aZf) zfkonaNR SR d. 18/2018 Z.2., dotlnutej osobe
ak osobn6 ridaje sri ziskan6 od dotknutej osoby.

b) Sprostredkovatell sa zavazule poskytnrit' inform6cie podla $ 20 ods. 1 pfsm. a)
ai D a g 20 ods. 2 pfsm. a) az g zitkonaNR sR d. 18/201g z. z.,dotknutej
osobe ak osobn6 ridaje nie st ziskan6 od dotknutej osoby

c/ Sprostredkovatell sa zavdzuje zabezpedit' vodi dotknutej osobe jej pr6vo na
pristup k jej osobnlfm ridajom v zmysle g 21 zakonaNR SR d.lgl20lg z. z.

6. poslqttnilf siliinnost prevddzkovatefovi pri zabezpeiovani plnenia povinnost[ podla $
39 ai 43 s prihliadnutfm na povahu spracilvania osobnltch tidajov a informdcie
do s tupnd spr o str e dkov ate fov i.

a) Sprostredkovatel' je povinnlf ozndmit prevddzkovatellovi poruSenie ochrany
osobn;fch ridajov bezzbytodndho odkladu po tom, ako sa o iom dozvedel.

7. vrdtif prevddzlrovatelovi osobnd ildaje po ukonieni poslqttovania sluiieb fj,kajticich
sa spracilvania osobrr!'ch ildajov na ziklade rozhodnutiaprevhdzkovatella avymazat
existujrice k6pie, ktor6 obsahujri osobn6 ridaje, ak osobitnf predpis alebo
medzindrodn6 zmluva, ktorou je Slovensk6 republika viazan6, nepoZaduje
uchov6vanie tfchto osobn;ich ridaj ov.

a,) Sprostredkovatell sa zavdzuje o nevymazani existujricich k6pii pre existenciu
osobitn6ho predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovensk6
republika viazan6, ktor6 by poladovala uchov6vanie tychto osobnlfch ridajov
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l.

pfsomne informovat' prev6dzkovatel'a pri vr6teni osobnfch ridajov po ukondeni
poskytovania sluZieb tjkajricich sa spracfvania osobnych ridajov na ziklade
rozhodnutia prev6dzkovatel'a.

6/ Sprostredkovatel' sa zavdzuje nahradit' prev6dzkovatel'ovi vSetky Skody, ktor6
mu vzniknir v srivislosti s nedodrZanim tejto zmluvy zo strany sprostredkovatel'a
ak mu bol preukazarry zly rimysel.

8. Sproshedkovatef berie na vedomie, Ze je povinnf poskytnirt' prev6dzkovatel'ovi
inform6cie potrebn6 na prevkizanie splnenia povinnosti vypljvaj trce zo zrikona NR
SR d. 18/2018 Z. z. a poskytnrit' sridinnost' v rrimci auditu ochrany osobnfch ridajov a
kontroly zo strany prev6dzkovatefa alebo audftora, ktor6ho poveril prev6dzkovatel'.

V[I. Zixereilnilustanovenia

Menit' alebo dopiiat'obsah tejto zmluvy bude moZn6 len po vzdjomnej dohode formou
pisomnych dodatkov, ktor6 budri platn6, ak budri podpfsan6 opr6vnenlfmi z6stupcami
oboch zmluvnlich striin.
T6to zmluva je vyhotoven6 v dvoch vyhotoveniach, z ktorfch kald| strana dostane jeden
vjtladok.
Zmluvne strany si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli a na znak srihlasu s jej
obsahom ju vlastnorudne podpfsali.

T6to zmluva sa uza.*. t|rana ddbu neurditri.

V Topolldanoch dfia ... rt...?,...k.K.................

Za sprostredkovatefa: Zaorcvddzkoy4lel'4:

a
J.

4.

Ing. Viera Biitorov6
riaditellka zarjadenia soci6lnych sluZieb

Mgr. Mariana Proch6skov6
riaditef ka v zdelfv acq in5titucie
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