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DODATOK č. 1  
k Dohode o poskytovaní údajov 

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

základe § 20 ods. 1 písm. s) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) 
 
 

Účastníci dohody: 
 
 
Sociálna poisťovňa 
 
so sídlom :    Ul. 29. augusta 8 a 10 
     813 63 Bratislava 
 
zastúpená:     Ing. Juraj Káčer  
     generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
 
IČO:     308 07 484 
 
(ďalej len „poisťovňa“) 
 
 
a 
 
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 
so sídlom:    Žellova 2  
                                    829 24 Bratislava 
 
zastúpený:    Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M. 

predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
 

IČO:      30 796 482 
  
(ďalej len „úrad“) 
 
(poisťovňa a úrad ďalej spolu len „účastníci dohody“).  
 
 

 
Čl. I  

Úvodné ustanovenia 
 
Účastníci dohody v súlade s čl. VII Záverečné ustanovenia ods. 8 dohody o poskytovaní údajov 
(ďalej len „dohoda“) zo dňa 26. 11. 2020 a v nadväznosti na § 20 ods. 1 písm. r) prvý a druhý bod 
zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2020 Z. z. uzatvárajú tento  
 

dodatok č. 1 
k dohode (ďalej len „dodatok“), ktorým sa dohodli na zmenách dohody nasledovne: 
 
 



          č. SP: 32583-1/2021-BA
           č. ÚDZS: 74/1/2020 
 

 2 

Čl. II  
Predmet dodatku 

 
 
1. Znenie čl. II dohody sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 
 

„Čl. II 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Účelom tejto dohody je úprava postupu účastníkov dohody pri sprístupňovaní údajov a zmien 

v údajoch úradom z registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a z registra zdravotníckych 
pracovníkov poisťovni na účely aktualizácie ňou vedeného registra podľa § 20 ods. 1 písm. e) 
štvrtý a piaty bod a § 20 ods. 1 písm. r) prvý a druhý bod zákona č. 581/2004 Z. z.  
 

2. Úrad vedie v súlade s § 20 ods. 1 písm. e) štvrtý a piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z.  
register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a register zdravotníckych pracovníkov. 
 

3. Úrad v súlade s § 20 ods. 1 písm. r) prvý a druhý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona      
č. 392/2020 Z. z. sprístupňuje poisťovni na účely aktualizácie ňou vedeného registra údaje a 
zmeny v údajoch z 
 

a) registra zdravotníckych pracovníkov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum 
narodenia, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia číselného kódu, dátum 
ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu a dátum ukončenia 
pozastavenia platnosti číselného kódu, 
 

b) registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikátor zdravotníckeho 
zariadenia, identifikačné číslo, druh zdravotníckeho zariadenia, názov, adresu sídla, číselný 
kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dátum pridelenia číselného kódu, dátum 
ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum 
ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu a adresu výkonu odbornej činnosti.“. 

 
 
2. V čl. IV ods. 1 dohody sa slová „§ 20 ods. 1 písm. s)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 písm. r) prvý 
a druhý bod“.  
 
3.  Príloha č. 1 k dohode sa ruší a nahrádza novou prílohou č. 1 „Štruktúra údajov z registra 
zdravotníckych pracovníkov“. 
 
4. Príloha č. 2 k dohode sa ruší a nahrádza novou prílohou č. 2 „Štruktúra údajov z registra 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“.  
 
 

Čl. III  
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 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 je neoddeliteľnou súčasťou dohody.  
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3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál. Dva 
rovnopisy sú určené pre poisťovňu a tri rovnopisy pre úrad.  
 

4. Účastníci dohody súhlasia s obsahom dodatku k dohode, čo potvrdzujú svojim podpisom.  
 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a dohody sú: 
príloha č. 1  -  Štruktúra údajov z registra zdravotníckych pracovníkov, 
príloha č. 2 -  Štruktúra údajov z registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 
účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.  
 

7. Účastníci dohody si dodatok prečítali, jeho obsahu v plnom rozsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ho na základe ich skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle bez akéhokoľvek nátlaku 
podpísali. 
 
 

Bratislava dňa      Bratislava dňa 
 
 
 
Za poisťovňu:      Za úrad : 
 
 
 
 
 
____________________ _          ___________________________ 
         
        Ing. Juraj Káčer                                         Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M 
         generálny riaditeľ                                     predsedníčka Úradu  
        Sociálnej poisťovne                                                       pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
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Príloha č. 1 k dohode č.47303-12/2020-BA 
a k dodatku č.1 (č. 32583-1 / /2021-BA) 

 
 
 

Štruktúra údajov z registra zdravotníckych pracovníkov 
 
Úrad bude poisťovni sprístupňovať prostredníctvom dávky údaje za každý kalendárny mesiac 
najneskôr tretí pracovný deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa údaje poskytujú. 

 
Údaje sa budú poskytovať zabezpečeným prenosom prostredníctvom služby Nexcloud Hub na 
adrese https://aktovka.udzs-sk.sk  šifrovaním minimálne na úrovni štandardu protokolu TLS1.2, 
ktorý zabezpečí potrebnú integritu a dôvernosť prenášaných údajov.“ Prístupy k údajom ÚDZS sú 

deklarované tlačivom „Prístupové práva používateľov Sociálnej poisťovne prostredníctvom 

úložiska  https://aktovka.udzs-sk.sk“ 
 
 
Popis dávky: Údaje z registra zdravotníckych pracovníkov vedeného úradom 
Smer:    ÚDZS -> Sociálna poisťovňa 
Typ dávky:  Kódy ZP 
Početnosť:   jedenkrát mesačne  
 
Formát prenosu dát:    XLSX súbor  
Zloženie názvu súboru dávky: VyberKZP_DD.MM.RRRR, kde MM je mesiac vytvorenia dávky, 
DD je deň vytvorenia dávky, RRRR je rok v vytvorenia dávky 
Národné prostredie:      UTF-8 
Identifikácia dávky:  podľa názvu súboru 
 
Rozsah poskytovaných údajov - podľa čl. II ods. 3 písm. a) tejto dohody v štruktúre 

1. Kód zdravotníckeho pracovníka 
2. Priezvisko 
3. Meno 
4. Rodné číslo alebo dátum narodenia 
5. Dátum pridelenia číselného kódu 
6. Dátum ukončenia platnosti číselného kódu 
7. Dátum pozastavenia platnosti číselného kódu 
8. Dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu   

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aktovka.udzs-sk.sk/
https://aktovka.udzs-sk.sk/
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Príloha č. 2 k dohode č.47303-12/2020-BA 
a k dodatku č.1 (č. 32583-1 / /2021-BA) 
 

 
 

Štruktúra údajov z registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
 
Úrad bude poisťovni sprístupňovať prostredníctvom dávky údaje za každý kalendárny mesiac 
najneskôr tretí pracovný deň v mesiaci,  ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa údaje poskytujú. 
 
 
Údaje sa budú poskytovať zabezpečeným prenosom prostredníctvom služby Nexcloud Hub na 
adrese https://aktovka.udzs-sk.sk  šifrovaním minimálne na úrovni štandardu protokolu TLS1.2, 
ktorý zabezpečí potrebnú integritu a dôvernosť prenášaných údajov.“ Prístupy k údajom ÚDZS sú 

deklarované tlačivom „Prístupové práva používateľov Sociálnej poisťovne prostredníctvom 

úložiska  https://aktovka.udzs-sk.sk“ 
 
 
Popis dávky: Údaje z registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vedeného úradom 
Smer:    ÚDZS -> Sociálna poisťovňa 
Typ dávky:  Kódy PZS 
Početnosť:   jedenkrát mesačne  

 
 

Formát prenosu dát:    XLSX súbor  
Zloženie názvu súboru dávky: VyberKPZS_DD.MM.RRRR, kde MM je mesiac vytvorenia dávky, 
DD je deň vytvorenia dávky, RRRR je rok v vytvorenia dávky 
Národné prostredie:      UTF-8 
Identifikácia dávky:  podľa názvu súboru 

 
Rozsah poskytovaných údajov - podľa čl. II ods. 3 písm. b) tejto dohody v štruktúre 

1. Identifikátor zdravotníckeho zariadenia,  
2. Identifikačné číslo,  
3. Druh zdravotníckeho zariadenia,  
4. Názov,  
5. Adresa sídla,  
6. Číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,  
7. Dátum pridelenia číselného kódu,  
8. Dátum platnosti číselného kódu do,  
9. Dátum pozastavenia platnosti číselného kódu,  
10. Dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu,  
11. Adresa výkonu odbornej činnosti. 

 
 
 

https://aktovka.udzs-sk.sk/
https://aktovka.udzs-sk.sk/

