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Vec
Žiadosť o poskytnutie informácií – odpoveď
Vážený pán
v nadväznosti na Vašu žiadosť o poskytnutie informácii ohľadom digitálneho COVID
preukazu EÚ, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 a výsledku testu na ochorenie COVID19, si dovoľujeme uviesť nasledovné.
Digitálny COVID preukaz EÚ bol prijatý na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie
interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní
tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie
ochorenia COVID-19 (ďalej len „Nariadenie“), ktoré nadobudlo účinnosť 1. júla 2021. Týmto
nariadením sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o
očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia na účely toho,
aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie
ochorenia COVID-19. Toto nariadenie prispieva tiež k uľahčeniu koordinovaného, postupného
rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na
obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.
Podľa Čl. 3 ods. 1 a 2 Nariadenia „Rámec digitálneho COVID preukazu EÚ umožňuje
vydávať, cezhranične overovať a uznávať ktorékoľvek z týchto potvrdení:
a) potvrdenie, ktorým sa potvrdzuje, že držiteľovi bola podaná vakcína proti ochoreniu COVID19 v členskom štáte, ktorý potvrdenie vydal (ďalej len „potvrdenie o očkovaní“);
b) potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že držiteľ bol podrobený testu NAAT alebo rýchlemu
antigénovému testu, ktorý je uvedený v spoločnom a aktualizovanom zozname rýchlych
antigénových testov na ochorenie COVID-19 zostavenom na základe odporúčania Rady z 21.
januára 2021 a ktorý vykonali zdravotnícki pracovníci alebo kvalifikovaný testujúci personál
v členskom štáte, ktorý potvrdenie vydal, a v ktorom sa uvádza typ testu, dátum, kedy sa test
vykonal a výsledok testu (ďalej len „potvrdenie o vykonaní testu“);
c) potvrdenie, ktorým sa potvrdzuje, že po pozitívnom výsledku testu NAAT, ktorý vykonali
zdravotnícki pracovníci alebo kvalifikovaný testujúci personál, držiteľ prekonal infekciu
vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „potvrdenie o prekonaní ochorenia“).
Členské štáty alebo určené subjekty konajúce v mene členských štátov vydávajú potvrdenia uvedené
v odseku 1 tohto článku v digitálnom alebo papierovom formáte, alebo v oboch formátoch.“.
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Podľa Čl. 10 ods. 3 Nariadenia „Osobné údaje uvedené v potvrdeniach podľa článku 3 ods. 1
spracúvajú príslušné orgány členského štátu určenia alebo tranzitu, alebo prevádzkovatelia služieb
cezhraničnej osobnej dopravy, od ktorých sa podľa vnútroštátneho práva vyžaduje vykonávanie
určitých opatrení v oblasti verejného zdravia počas pandémie ochorenia COVID-19, len na účely
overenia a potvrdenia stavu očkovania, výsledku testu alebo prekonania ochorenia držiteľa. Na
uvedený účel sa osobné údaje obmedzujú na to, čo je nevyhnutne potrebné. Osobné údaje, ku ktorým
sa pristupuje podľa tohto odseku, sa neuchovávajú.“.
V zmysle vyššie uvedeného si dovoľujeme uviesť, že digitálny COVID preukaz EÚ je
vytvorený na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o
rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu
COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom
uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Preukazy obsahujú iba obmedzený
súbor nevyhnutných informácií a pri overovaní sa kontroluje len platnosť a pravosť preukazu
overením toho, kto preukaz vydal a podpísal. Na získanie digitálneho COVID preukazu EÚ,
potrebuje občan COVID-19-PASS. COVID-19-PASS je 9 miestny alfanumerický kód, ktorý je
automaticky vygenerovaný a pridelený občanovi systémom, z čoho vyplýva, že nie je súčasťou
zdravotnej dokumentácie.
V zmysle § 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Zdravotná
dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.“. Potvrdenie o prekonaní
ochorenia COVID-19 a výsledok testu na ochorenie COVID-19 sú súčasťou zdravotnej
dokumentácie, pretože sú to údaje o zdravotnom stave osoby.
Podľa § 1 ods. 3 a 4 Vyhlášky č. 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
„Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní
ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak
je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je
určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od
osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného
dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je
prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.“.
S pozdravom
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