
č. SP 47303-13/2020-BA 
č. GR ZVJS-454-1/31-2020 

 
 

Dohoda o poskytovaní údajov  
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

v znení neskorších predpisov 
 

Účastníci dohody: 
 
A/ na jednej strane: 
Sociálna poisťovňa   
Sídlo:     Ul. 29. augusta č. 8 a 10  

813 63 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Ing. Juraj Káčer  

generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
IČO:    30 807 484 
(ďalej len „SP“) 

a 
 

B/ na druhej strane – služobné úrady Zboru väzenskej a justičnej stráže: 
1/ Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Sídlo:     Šagátova 1 

821 08 Bratislava 
Korešpondenčná adresa:  Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca:  gen. Ing. Milan Ivan 

generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže 
IČO:    00 212 008 
 
2/ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Sídlo:    Komenského 7, 975 28 Banská Bystrica 1 
Korešpondenčná adresa: Komenského 7, priečinok 165, 975 28 Banská Bystrica 1 
IČO:     00 738 310  
Štatutárny orgán:              plk. Mgr. Ivan Petrán, riaditeľ ústavu   
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
3/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo:    Sládkovičova  80, Kráľová, 974 05 Banská Bystrica 5 
Korešpondenčná adresa: Sládkovičova  80, P. O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5 
IČO:     00 738 328 
Štatutárny orgán:   plk. Mgr. Rastislav Kostoláni, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
4/ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Sídlo:    Chorvátska 5, 812 29 Bratislava   
Korešpondenčná adresa: Chorvátska 5, 812 29 Bratislava  
IČO:     00 738 255       
Štatutárny orgán:   pplk. Mgr. Michal Petráš, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 
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5/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo:     Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Korešpondenčná adresa: Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21,018 41  

Dubnica nad Váhom 1 
IČO:    00 738 336          
Štatutárny orgán:   plk. Mgr. Dušan Bartoš, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
6/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo:    Dlhé Lúky 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 
Korešpondenčná adresa: priečinok 72, 918 65 Trnava 1 
IČO:     00 738 263       
Štatutárny orgán:   plk. Mgr. Marek Kresan, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
7/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby  
Sídlo:    Mierové námestie 1, 019 17 Ilava 
Korešpondenčná adresa: Mierové námestie 1, priečinok 41, 019 17 Ilava 
IČO:     00 738 344      
Štatutárny orgán:   plk. Mgr. Róbert Mudronček, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
8/ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo:    Floriánska 18, 041 42 Košice 
Korešpondenčná adresa: Floriánska 18, priečinok C/12, 041 42 Košice 
IČO:     00 738 387    
Štatutárny orgán:   plk. Mgr. Peter Gerbery, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
9/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo:    Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca 
Korešpondenčná adresa: Budovateľská 1, priečinok 28, 040 15 Košice-Šaca 
IČO:     00 738 395   
Štatutárny orgán:   plk. Ing. Ján Lukáč, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 
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10/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby  
Sídlo:    Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov 
Korešpondenčná adresa: Gucmanova 670/19, priečinok 7, 920 41 Leopoldov 
IČO:     00 738 271  
DIČ:    2021148019        
Štatutárny orgán:   plk. Ing. Michal Halás, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
11/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo:    Námestie Štefana Kluberta 7, 054 28 Levoča 
Korešpondenčná adresa: Námestie Štefana Kluberta 7, P.O. Box 28, 054 28 Levoča, 
IČO:     00 738 425      
Štatutárny orgán:   plk. Mgr. Maroš Dublan, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
12/ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Sídlo:    Cintorínska 3, 950 50 Nitra 1 
Korešpondenčná adresa: Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra  1 
IČO:    00 738 280    
Štatutárny orgán:  plk. Mgr. Milan Rus, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
13/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Sídlo:    Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová 
Korešpondenčná adresa: Vašinova 124/59, priečinok 18C, 950 61 Nitra-Chrenová 
IČO:     00 738 417    
Štatutárny orgán:   plk. PaedDr. Eleonóra Grófová, riaditeľka ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
14/ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody   
Sídlo:    Kpt. Nálepku 1, 081 13 Prešov 
Korešpondenčná adresa: Kpt. Nálepku 1, priečinok 113, 081 13 Prešov  
IČO:     00 738 409       
Štatutárny orgán:   plk. Mgr. Norbert Kundrák, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 
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15/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo:    Dončova 6, 034 01 Ružomberok 
Korešpondenčná adresa: Dončova 6, priečinok 62, 034 01 Ružomberok 
IČO:     00 738 379        
Štatutárny orgán:   pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
16/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých  
Sídlo:    Družstevná  1611/2, 038 52 Sučany 
Korešpondenčná adresa: priečinok 29, 036 63 Martin 
IČO:     00 738 361      
Štatutárny orgán:   plk. PhDr. Michal Hrnčiar, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
17/ Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody   
Sídlo:    Súdna 15, 911 96 Trenčín  1 
Korešpondenčná adresa: Súdna 15, priečinok 119, 911 96 Trenčín  1 
IČO:     00 738 301      
Štatutárny orgán:   plk. Ing. Miloš Drgo, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
18/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo:    Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce 
Korešpondenčná adresa: Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce 
IČO:     00 738 298       
Štatutárny orgán:   plk. Ing. Ervín Janšík, riaditeľ ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
19/ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Sídlo:    Hlboká cesta 21, 010 24 Žilina  1 
Korešpondenčná adresa: Hlboká cesta 21, priečinok A/5, 010 24 Žilina  1 
IČO:     00 738 352    
Štatutárny orgán:   plk. Mgr. Gabriela Lončíková, riaditeľka ústavu 
Zastúpený:              Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže - gen. 

Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej 
stráže na základe plnomocenstva riaditeľa ústavu zo dňa 
21.09.2020 

 
(ďalej  aj „GR ZVJS a ústavy“ a „služobné úrady Zboru väzenskej a justičnej stráže“) 
 
(Účastníci tohto zmluvného vzťahu sa pre účely tejto dohody označujú ďalej spoločne aj ako 
„účastníci dohody“) 
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Článok I 
  Úvodné ustanovenie 

 
1. Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu o poskytovaní údajov v  súlade  ustanoveniami 

§ 60l a  § 60m ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby  v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o výkone väzby“),  §  97l a  § 97m  ods. 3  zákona č. 
475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone trestu“) a § 32 ods. 3 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“). 

 
2. Účelom dohody je určiť zásady spolupráce medzi SP, GR ZVJS a ústavmi a špecifikovať 

rozsah údajov potrebných na účely výkonu rozhodnutia a vymáhania pohľadávok 
ústavom na výkon väzby,  ústavom na výkon trestu odňatia slobody  (ďalej len „ústav“) 
a Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „GR ZVJS). 

 
3. Podľa § 60 l zákona o výkone väzby a § 97 l zákona o výkone trestu, ak účastník 

konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, 
rozhodnutie vykonáva a pohľadávku vymáha ústav, ktorý pohľadávku spravuje; ak 
účastník konania bol z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody prepustený, 
rozhodnutie vykonáva a pohľadávku vymáha GR ZVJS podľa Správneho poriadku. 

 
 

Článok II 
Predmet a účel dohody 

 
1. Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných vzťahov,  podmienok a postupov vrátane  

práv a povinností účastníkov dohody pri realizovaní a bezplatnom automatickom 
poskytovaní  údajov z informačného systému SP (ďalej len „IS SP“) a úprava  podmienok 
technického zabezpečenia poskytovania údajov z  IS SP do informačného systému 
Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „IS ZVJS“) na dohodnutý účel výkonu 
činností GR ZVJS  a ústavov. 
 

2. SP poskytne GR ZVJS a ústavom  údaje z IS SP na účely výkonu rozhodnutia a 
vymáhania pohľadávok podľa § 60l zákona o výkone väzby a podľa § 97l zákona 
o výkone trestu v rozsahu a spôsobom dohodnutom v čl. III  tejto dohody a v prílohe č. 1 
k tejto dohode. 

 
3. GR ZVJS a ústavy sa zaväzujú, že poskytnuté údaje budú využívať výlučne na účel 

uvedený v tejto dohode a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej 
len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a súčasne, že žiadosti o 
poskytovanie údajov sa budú týkať len takých dotknutých osôb, ktorých údaje sú 
informáciou na dohodnutý účel a len v rozsahu zodpovedajúcom naplneniu účelu 
poskytnutia. 
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Článok III 
Rozsah, termíny a spôsob poskytovania údajov 

 
1. SP bude poskytovať údaje GR ZVJS  a  ústavom  na základe  žiadosti GR ZVJS 

a ústavov doručovaných SP prostredníctvom IS ZVJS a SP sa zaväzuje poskytovať 
údaje uvedené v dátovej špecifikácii údajov poskytovaných zo SP pre GR ZVJS a ústavy, 
ktorá tvorí prílohu č. 1 a spôsobom dohodnutým v technickej špecifikácii IT riešenia, ktorá 
tvorí prílohu č. 2 k tejto dohode.  
 

2. GR ZVJS a ústavy sú oprávnené zasielať žiadosti o poskytovanie údajov v rozsahu 
dátovej špecifikácie údajov, ktorá tvorí prílohu č. 1  tejto dohody. 

 
3. SP bude poskytovať údaje GR ZVJS  a  ústavom  podľa bodu 1 tohto článku dohody, 

počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody. 
 

 
Článok IV 

Ochrana a spracúvanie osobných údajov 
 

1. SP je prevádzkovateľ v zmysle článku 4 bod 7 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z., ktorý 
poskytuje osobné údaje podľa tejto dohody, ktoré budú GR ZVJS a ústavy ďalej 
spracovávať v rozsahu a na účel stanovený touto dohodou a v súlade s touto dohodou 
a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a  GDPR ako prevádzkovateľ. Za bezpečnosť 
poskytovaných údajov zodpovedá SP do okamihu ich preukázateľného poskytnutia.  
  

2. GR ZVJS a ústavy sú prevádzkovatelia v zmysle článku 4 bod 7 GDPR a zákona č. 
18/2018 Z. z., ktorým sa poskytujú údaje podľa tejto dohody a ktoré budú poskytnuté 
údaje ďalej spracovávať v rozsahu a na účel stanovený touto dohodou a v súlade so 
zákonom č. 18/2018 Z. z. a GDPR. Za bezpečnosť poskytovaných údajov zodpovedajú 
GR ZVJS a ústavy od okamihu ich preukázateľného prevzatia. 

 
3. GR ZVJS a ústavy sa zaväzujú využívať údaje, ktoré im boli poskytnuté v súlade s touto 

dohodou len na plnenie vlastných úloh a výlučne na dohodnutý účel, neposkytnúť a 
nesprístupniť ich tretím osobám, nespracovať ich na iný účel a nezverejňovať žiadnym 
spôsobom, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.  

 
4. GR ZVJS a ústavy vyhlasujú, že pri stanovení rozsahu osobných údajov dotknutých 

osôb, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto dohode, postupovali v súlade so zásadou 
minimalizácie osobných údajov uvedenou v článku 5 ods. 1 písm. c) GDPR, t. zn., že 
osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný 
vzhľadom na účel uvedený v tejto dohode, na ktorý ich budú GR ZVJS a ústavy 
spracúvať. 

 
5. Ostatné podmienky spracúvania údajov sa riadia zákonmi a osobitnými právnymi 

predpismi platnými a účinnými v čase spracúvania osobných údajov na území 
Slovenskej republiky.  

 
6. Účastníci dohody sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, aj 

osobných údajoch, s ktorými prídu do styku pri realizácii tejto dohody, pričom 
mlčanlivosť musia zachovať aj oprávnené osoby účastníkov dohody a to aj po skončení 
trvania dohody. 
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7. Účastníci dohody sú povinní prijať také technické, personálne a organizačné opatrenia, 
ktoré zabezpečia primeranú ochranu poskytovaných osobných údajov a zabránia hoci aj 
náhodnému zneužitiu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene alebo nedovolenému 
prístupu či sprístupneniu údajov, ako aj akýmkoľvek iným neprípustným formám ich 
spracúvania  v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a GDPR. Ochrana údajov podľa 
dohody trvá aj po ukončení trvania dohody. 

 
8. GR ZVJS a ústavy zodpovedajú SP v plnom rozsahu za škodu, ktorá jej vznikne 

porušením alebo nesplnením povinností GR ZVJS a ústavov pri spracúvaní a ochrane 
osobných údajov vyplývajúcich z ustanovení tejto dohody a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
9. GR ZVJS a ústavy sa zaväzujú na požiadanie SP poskytnúť potrebnú súčinnosť a 

pomoc pri minimalizácii škody v konaní o udelení sankcie za porušenie povinnosti 
týkajúcej sa ochrany údajov v informačných systémoch, najmä poskytnúť do piatich (5) 
pracovných dní od požiadania potrebné doklady tak, aby ich SP mohla predložiť v 
prípadnom konaní o udelení sankcie. 

 
10. SP môže kontrolovať spôsob nakladania s poskytnutými údajmi. GR ZVJS a ústavy po 

dohode so SP umožnia na účely kontroly určeným zamestnancom SP vstupovať do 
objektov GR ZVJS a ústavov, v ktorých sú spracúvané alebo uchovávané údaje 
poskytnuté SP, poskytnú doklady a iné písomnosti preukazujúce spôsob nakladania 
s týmito údajmi. 

 
11. Ochrana osobných údajov podľa dohody trvá aj po ukončení tejto dohody a zaväzuje aj 

právnych nástupcov účastníkov dohody. Ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na 
prípadný nárok na náhradu škody, ktorá SP vznikla porušením povinností zo strany GR 
ZVJS a ústavov. 

 
 

Článok V 
Trvanie a zánik dohody 

 
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
2. Dohodu je možné predčasne ukončiť: 

 
a) písomnou dohodou účastníkov dohody, 
b) písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka dohody, a to aj bez uvedenia dôvodu, 

pričom výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi 
dohody, 

c) odstúpením od dohody zo strany SP, ak došlo k podstatnému porušeniu povinností 
zo strany GR ZVJS alebo ústavov, predovšetkým, ak poskytnuté údaje budú 
poskytnuté tretím stranám alebo spracúvané na iný ako zákonom stanovený účel. 
Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu a musí sa v ňom uviesť dôvod 
odstúpenia. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia tohto odstúpenia GR ZVJS a 
ústavom.  

3. Účastníci dohody sa výslovne dohodli, že ukončiť túto dohodu písomnou dohodou (bod 2 
písm. a) tohto článku) alebo vypovedať túto dohodu (bod 2 písm. b) tohto článku) môže 
v mene všetkých služobných úradov Zboru väzenskej a justičnej stráže na základe 
plnomocenstiev  len GR ZVJS a nie niektorý ústav samostatne. 
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Článok VI 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zoznam kontaktných miest a zodpovedných osôb  je uvedený v prílohe č. 3 k tejto 

dohode - Kontaktné údaje. Zmeny v Kontaktných údajoch budú druhému účastníkovi 
dohody oznámené do piatich (5) pracovných dní od uskutočnenia zmeny písomnou 
formou na adresu príslušného kontaktného miesta, uvedeného v prílohe č. 3 k tejto 
dohode.  

 
2. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto dohody si hradí každý účastník tejto 

dohody samostatne. 
 

3. Účastníci dohody sa zaväzujú, že sa budú vzájomne a bezodkladne informovať 
o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť plnenie podľa tejto dohody. 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000                   

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Účastníci dohody berú na 
vedomie povinnosť zverejniť túto dohodu v plnom rozsahu, na čo si dávajú svojimi 
podpismi navzájom súhlas. 

 
2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. Účastníci 
dohody sa výslovne dohodli, že v mene všetkých služobných úradov Zboru väzenskej 
a justičnej stráže túto dohodu zverejňuje na základe plnomocenstiev len GR ZVJS. 

 
3. Túto dohodu, je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnom súhlase oboch 

účastníkov dohody, a to formou postupne číslovaných písomných dodatkov. 
 

4. V prípade, že niektoré z ustanovení dohody bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude 
spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola 
predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, účastníci dohody sa 
zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo 
dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade 
s príslušným právnym predpisom nahradí. 

 
5. Táto dohoda je vyhotovená v 22 rovnopisoch; dva rovnopisy pre SP, dva rovnopisy pre 

GR ZVJS a po 1 rovnopise pre každý ústav.  
 

 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú: 

 
Príloha č. 1 -   Dátová špecifikácia  údajov poskytovaných zo SP pre GR ZVJS  

a ústavy 
Príloha č. 2 -   Technická špecifikácia IT riešenia  
Príloha č. 3 -   Zoznam kontaktných miest a zodpovedných osôb  
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7. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli na základe svojej slobodne a vážne 
prejavenej vôle, bez nátlaku, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že 
ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu dohody porozumeli, na znak čoho ju 
vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
Bratislava, dňa                                                       Bratislava, dňa                                          
 
 
Za SP:  Za GR ZVJS a na základe           

plnomocenstiev za ústavy  
 
 
 
 
 
.......................................    ...................................................... 
     Ing. Juraj Káčer                                                        gen. Ing. Milan Ivan         
     generálny riaditeľ                                                           generálny riaditeľ            
   Sociálnej poisťovne                                              Zboru väzenskej a justičnej stráže 
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Príloha č. 1 k Dohode o poskytovaní  
údajov č.47303-13/2020-BA 

 
Dátová špecifikácia údajov 

poskytovaných zo SP  pre GR ZVJS a ústavy  
 

 
Request (Dopyt-požiadavka): 

- ID dôvodu dopytu: variabilný symbol ako jednoznačný identifikátor čísla konania  
ktorým sa realizuje výkon rozhodnutia a vymáhanie pohľadávok zo systému GR ZVJS 
a ústavov (pre prípadnú spätnú kontrolu oprávnenosti dotazu), 

- ID dotknutej fyzickej osoby výberom z dvoch možností: 
o  IFO, 
o  rodné číslo, priezvisko a meno. 

 
 

Response (Údaje v odpovedi):  
- FO nenájdená, 
- FO identifikovaná - odpoveď vráti vstupné údaje z požiadavky -  ID dotknutej FO 

a doplní údaje o registráciách: (0 až n), t.j. nájde ku dňu volania služby aktívne poistné 
vzťahy, resp. poistné vzťahy, pre ktoré je dátum ukončenia registrácie väčší alebo 
rovný dňu volania služby a identifikuje zamestnávateľa fyzickej osoby v rozsahu:  
o IČO zamestnávateľa, 
o názov zamestnávateľa, 
o adresa zamestnávateľa, 
o typ poistného vzťahu v rozlíšení dohody o prácach vykonávaných mimo   

pracovného pomeru alebo pracovného pomeru, 
o od - začiatok registrácie 
o do - ukončenie registrácie. 

 
- Poberanie dávky dôchodkového poistenia – k dátumu zadania dopytu poskytne SP 

aktuálnu informáciu 
o  A  –  áno, poberá dávky dôchodkového poistenia, 
o  N  –  nie, nepoberá dávky dôchodkového poistenia, 
o  D –   SP nevie poskytnúť jednoznačnú odpoveď, je potrebné doriešiť individuálne.  
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Príloha č. 2 k Dohode o poskytovaní  
údajov č. 47303-13/2020-BA 

 
 

 
Technická špecifikácia IT riešenia  

 

SP bude poskytovať údaje pre GR ZVJS a ústavy prostredníctvom webovej služby             

cez sieť Govnet. 

 

Hostname sluzby: esluzby.socpoist.sk 

IP sluzby v Govnete: 100.112.95.36 

IP klienta:  

100.112.237.50 SP - PROD 

100.112.237.51 SP - TEST 

100.112.237.52 SP – DEV 

 

Technický popis webovej služby SP odovzdá GR ZVJS a ústavom dňom účinnosti tejto 

dohody.   

 

Smer:   IS SP --> IS GR ZVJS (response) 
   (predchádza požiadavka (request) IS GR ZVJS --> IS SP) 

SP je poskytovateľom údajov a GR ZVJS a ústavy sú konzumentom 
údajov. 

Spôsob prenosu dát:  request/response WS 

Forma prenosu dát: zabezpečeným elektronickým prenosom prostredníctvom synchrónnej 
webovej služby na strane SP s využitím autentifikácie 

Formát prenosu dát: XML súbor (kódovanie UTF-8) 

Režim/dostupnosť: synchrónne, 24x7/365, okrem odstávok systému z dôvodu technickej 
údržby 
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Príloha č. 3 k Dohode o poskytovaní  
údajov č. 47303-13/2020-BA 

 
                           

 

Zoznam kontaktných miest a zodpovedných osôb  
 

a) Zoznam kontaktných miest 
 
Sociálna poisťovňa  
Ul. 29. augusta č. 8 a 10  
813 63 Bratislava 
 
 
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Šagátova 1 
821 08 Bratislava 
 
 

 
b) Zoznam zodpovedných osôb  

 
Sociálna poisťovňa: 
 
Technický gestor : 
vedúci oddelenia vývoja IS starobného  
dôchodkového sporenia a podporných častí IS 
Tel.: +421 90617-1703 
Mobil: +421 918492210 
Email: Miroslav.Dudik@socpoist.sk 
 
Vecný gestor : 
vedúca oddelenia súčinností  
odboru komunikácie s verejnosťou 
Tel.: +421 90617-1782 
Email: Magdalena.Hlavata@socpoist.sk 
 

 
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže a ústavy: 

  
    Technický gestor : 

riaditeľ odboru informačno-komunikačných technológií  
Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže  
Tel.: +421/2/208 31 400 
Mobil: +421/908 703 278 
E-mail:  peter.jedlicka@zvjs.sk 
 
Vecný gestor : 
vedúci úseku finančnej evidencie väznených osôb  
odboru ekonomiky Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže  
Tel.: +421/2/208 31 610 
Mobil: +421/940 984 074 
E-mail:  Juraj.Bucka@zvjs.sk 
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