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DODATOK č. 2 

k Dohode o spolupráci pri poskytovaní štatistických údajov 

uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

Účastníci dohody: 

 

Sociálna poisťovňa   

sídlo:   Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 

IČO:  30807484 

zastúpená : Ing. Juraj Káčer, generálny riaditeľ 

(ďalej len „SP“) 

 

a 

 

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

sídlo:   Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 

IČO:  42263051 

zastúpená: Ing. Viktor Novysedlák, výkonný riaditeľ 

(ďalej len „KRRZ“) 

 

(Účastníci tohto zmluvného vzťahu sa pre účely tejto dohody označujú ďalej spoločne aj ako 

„účastníci dohody“) 

 

Účastníci dohody podľa článku V odsek 4 Dohody o spolupráci pri poskytovaní štatistických údajov     

č. SP: 195-41/2015-BA, uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov dňa 1. februára 2016, v znení dodatku č. 1 č. 122-239/2019-BA zo dňa 2. apríla 

2019 (ďalej len „dohoda“), uzatvárajú tento  

 

 

Dodatok č. 2, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa obsah dohody takto: 

 

 

Článok I 

Predmet dodatku 

 

1. Názov dohody „Dohoda o spolupráci pri poskytovaní štatistických údajov“ sa ruší 

a nahrádza sa novým názvom: „Dohoda o spolupráci pri poskytovaní údajov“. 

 

2. V článku I dohody sa za odsek 1 dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie: 

 

„2. Podľa § 170 ods. 22 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona                

č.  198/2020 Z. z.. Sociálna poisťovňa poskytuje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť 

prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zo svojho informačného 

systému údaje vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom 

na účel plnenia úloh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť podľa osobitného predpisu.“. 
Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3,4 a 5. 
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3. Slová  „pseudonymizované údaje“  vo všetkých tvaroch sa v celom texte dohody 

nahrádzajú slovami “údaje vrátane osobných údajov“ s výnimkou článku II ods. 3 a 4 

dohody, článku III ods. 3 a prílohy č. 2 k dohode. 

 

 

4. Príloha č. 1 k dohode „Dátové rozhrania štatistických anonymizovaných údajov zo SP“ sa 

ruší a nahrádza novou prílohou č. 1 „Dátové rozhrania údajov vrátane osobných údajov 

poskytovaných zo SP pre KRRZ“. 

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento dodatok 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 v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

 

(2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

 

(3) Ostatné ustanovenia dohody, ktoré sa týmto dodatkom nemenia, ostávajú naďalej v platnosti. 

 

(4) Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou dohody. 

 

(5) Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov dohody dostane      

2 rovnopisy. 

 

(6) Účastníci dohody vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a s týmto 

obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ho dobrovoľne a vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave dňa ............2020                                    V Bratislave dňa ............2020                                         

 

 

Za SP:                                                                     Za KRRZ: 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................                                ............................................................... 

                Ing. Juraj Káčer                                         Ing. Viktor Novysedlák  

               generálny riaditeľ                                                                 výkonný riaditeľ  

             Sociálnej poisťovne                                                                Kancelárie Rady      

                                                                                                 pre rozpočtovú zodpovednosť           
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                            Príloha č. 1 k Dohode o spolupráci pri  

                                    poskytovaní údajov č. SP: 195-41/2015-BA 

                                                                                                           a k dodatku č. 2 (č. SP: 47303-14/2020-BA) 

 

Dátové rozhrania údajov vrátane osobných údajov poskytovaných zo SP pre KRRZ    

 
1. Poistenci - údaje o poistných vzťahoch 

Premenné:  

 osobný identifikátor (rodné číslo) 

 bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby podľa referenčného registra fyzických osôb 

Ministerstva vnútra SR (IFO) /* 

 rok narodenia 

 pohlavie 

 rok a mesiac (RRRRMM), za ktorý sa poskytujú údaje 

 typ poistného vzťahu (podľa číselníka) 

 vymeriavací základ na úrazové poistenie  

 vymeriavací základ na starobné poistenie 

 vymeriavací základ na nemocenské poistenie  

 vymeriavací základ na poistenie v nezamestnanosti  

 vymeriavací základ na garančné poistenie  

 okres 

 kód obce z adresy trvalého pobytu fyzickej osoby (FO) 

 obec z adresy trvalého pobytu FO 

 identifikátor zamestnávateľa (IČO) 

 SKNACE zamestnávateľa 

 kód obce z adresy sídla zamestnávateľa 

 obec z adresy sídla zamestnávateľa 

Pozn.:  

/*Údaj môže byť nevyplnený 

 

Rozsah a termíny pravidelného zasielania: 

 do 31.3. roka t:  

o mesačné údaje za 4q roka t-1 

o mesačné údaje za 3q roka t-1 

 do 31.5. roka t:  

o mesačné údaje za 1q roka t 

o mesačné údaje za 4q roka t-1 

 do 31.8. roka t: 

o mesačné údaje za 2q roka t 

o mesačné údaje za 1q roka t 

o definitívne údaje za všetky mesiace roka t-1 

 do 30.11. roka t: 

o mesačné údaje za 3q roka t 

o mesačné údaje za 2q roka t 

 

t – rok, v ktorom sú poskytované údaje 
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2.  Sporitelia – údaje súvisiace so SDS v II. pilieri 

Premenné:  

 osobný identifikátor (rodné číslo) 

 bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby podľa referenčného registra fyzických osôb 

Ministerstva vnútra SR (IFO) /* 

 rok narodenia 

 pohlavie 

 rok a mesiac (RRRRMM), za ktorý sa poskytujú údaje 

 príspevok na SDS 

 prostriedky platené z garančného fondu 

 rok vstupu do II. piliera (rok vzniku zmluvy) 

Pozn.:  

/*Údaj môže byť nevyplnený 

 

Rozsah a termíny pravidelného zasielania: 

 do 31.3. roka t:  

o mesačné údaje za 4q roka t-1 

o mesačné údaje za 3q roka t-1 

 do 31.5. roka t:  

o mesačné údaje za 1q roka t 

o mesačné údaje za 4q roka t-1 

 do 31.8. roka t: 

o mesačné údaje za 2q roka t 

o mesačné údaje za 1q roka t 

o definitívne údaje za všetky mesiace roka t-1 

 do 30.11. roka t: 

o mesačné údaje za 3q roka t 

o mesačné údaje za 2q roka t 

 

t – rok, v ktorom sú poskytované údaje 

 

 

 

 
3.  Dávky dôchodkového a invalidného poistenia   

Premenné:  

 osobný identifikátor (rodné číslo) 

 bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby podľa referenčného registra fyzických osôb 

Ministerstva vnútra SR (IFO) /* 

 rok narodenia 

 pohlavie 

 rok a mesiac (RRRRMM), za ktorý sa poskytujú údaje 

 identifikátor pobočky 

 identifikátor okresu 

 rok priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného 

dôchodku 

 počet rokov (obdobie dôchodkového poistenia) 

 hodnota priemerného osobného mzdového bodu  pri priznaní/prepočítaní dôchodku 

 výška starobného dôchodku ** 

 výška predčasného starobného dôchodku  
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 výška invalidného dôchodku (do 70%) ** 

 výška invalidného dôchodku (nad 70 %) ** 

 výška vdovského dôchodku výška vdoveckého dôchodku  

 výška sirotského dôchodku  

 počet detí s nárokom na sirotský dôchodok 

 vianočný príspevok  

 štátom hradené dôchodky 

 minimálny dôchodok (suma)  

 suma zníženia dôchodku z titulu účasti v II. pilieri – pre starobný a predčasný starobný 

dôchodok 

 suma zníženia dôchodku z titulu účasti (zomrelého) v II. pilieri – pre pozostalostné dôchodky 

príznak o tom, či SP eviduje informáciu o poberaní dôchodku z iného zdroja ako je SP (1- 

áno, 0-nie). 

Pozn.:  

/*Údaj môže byť nevyplnený 

/** Pôvodná výška dôchodku pred zvýšením na minimálny dôchodok. 

 

Rozsah a termíny pravidelného zasielania: 

 do 31.3. roka t:  

o mesačné údaje za 4q roka t-1 

 do 31.5. roka t:  

o mesačné údaje za 1q roka t 

 do 31.8. roka t: 

o mesačné údaje za 2q roka t 

 do 30.11. roka t: 

o mesačné údaje za 3q roka t 

 

t – rok, v ktorom sú poskytované údaje 

 

 

 

 

 
4. Dávka v nezamestnanosti 

Premenné:  

 osobný identifikátor (rodné číslo) 

 bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby podľa referenčného registra fyzických osôb 

Ministerstva vnútra SR (IFO) /* 

 rok narodenia 

 pohlavie 

 rok a mesiac (RRRRMM), za ktorý sa poskytujú údaje 

 identifikátor pobočky 

 identifikátor okresu 

 kód obce z adresy trvalého pobytu FO 

 názov obce z adresy trvalého pobytu FO 

 výška dávky v nezamestnanosti 

 príznak jednorazového poskytnutia DvN za zostávajúcu časť obdobia (1 – áno, 0-nie) 

 

Pozn. : 

/* Údaj môže byť nevyplnený 

 

Rozsah a termíny pravidelného zasielania: 
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 do 31.3. roka t:  

o mesačné údaje za 4q roka t-1 

 do 31.5. roka t:  

o mesačné údaje za 1q roka t 

 do 31.8. roka t: 

o mesačné údaje za 2q roka t 

 do 30.11. roka t: 

o mesačné údaje za 3q roka t 

 

t – rok, v ktorom  sú poskytované údaje 

 

 

 

 
5. Nemocenské dávky 

Premenné:  

 osobný identifikátor (rodné číslo) 

 bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby podľa referenčného registra fyzických osôb 

Ministerstva vnútra SR (IFO) /* 

 rok narodenia 

 pohlavie 

 rok a mesiac (RRRRMM), za ktorý sa poskytujú údaje identifikátor pobočky 

 identifikátor okresu/** 

 kód obce z adresy trvalého pobytu FO/** 

 obec z adresy trvalého pobytu FO/** 

 druh nemocenskej dávky  

 príznak poberania nemocenskej dávky v ochrannej lehote pre jednotlivé druhy ND               

(1-áno,  0-nie) 

 výška nemocenskej dávky  

 

Pozn. : 

/* Údaj môže byť nevyplnený 

/** Údaje nebudú vyplnené z dôvodu, že v IS SP nie sú tieto údaje  v súčasnosti evidované; v prípade 

že budú v budúcnosti k dispozícii, budú sa vyplňovať. 

 

Rozsah a termíny pravidelného zasielania: 

 do 31.3. roka t:  

o mesačné údaje za 4q roka t-1 

 do 31.5. roka t:  

o mesačné údaje za 1q roka t 

 do 31.8. roka t: 

o mesačné údaje za 2q roka t 

 do 30.11. roka t: 

o mesačné údaje za 3q roka t 

 

t – rok, v ktorom  sú poskytované údaje 

 

 
 


