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Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu, ktorá
ustanovuje cenník služieb poskytovaných úradom fyzickým osobám a právnickým osobám.

Čl. 2
Druhy služieb poskytovaných úradom
Ceny uvádzané v tomto cenníku sú vytvorené pre tieto služby poskytované úradom:
1. vyhotovenie duplikátu dokladu o pridelení kódu zdravotníckeho pracovníka,
2. vyhotovenie duplikátu dokladu o pridelení kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
3. vyhotovenie duplikátu dokladu o pridelení kódu poskytovateľa sociálnych služieb,
4. vyhotovenie duplikátu dokladu o pridelení kódu poskytovateľa sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately,
5. vyhotovenie fotokópie dokladov predkladaných žiadateľom pri žiadosti o pridelenie kódu
(zdravotnícky pracovník, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zariadenie sociálnych
služieb, alebo zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately),
6. akékoľvek opakované vyhotovenie úradom vydaných dokumentov na požiadanie druhej
strany,
7. vyhotovenie fotokópie listiny zo spisov úradu,
8. sprístupnenie informácie na základe 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 (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

Čl. 3
Cena za služby poskytované úradom
1. Cena za vyhotovenie duplikátu úradom vydaného dokumentu alebo dokladu je 3 € za
dokument.
2. Cena za vyhotovenie fotokópie dokladov uvedených v článku 2 je 0,15 € za jednu stranu.
3. Náklady na sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „náklady na
sprístupnenie informácie“) môžu pozostávať z nasledovných položiek:
 Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 – 0,005 €,
 Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 – 0,010 €,
 Jeden kus CD-ROM – 0,18 €,
 Obálka poštová C 6 – 0,008 €,
 Obálka poštová C 5 – 0,028 €.
4. Náklady na poštovné sú vyčíslené podľa druhu zásielky na základe aktuálneho cenníka
Slovenskej pošty, a. s.
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Výsledná suma vyčíslených nákladov na sprístupnenie informácie sa zaokrúhľuje na dve
desatinné miesta. Náklady za sprístupnenie a odoslanie informácie sa žiadateľovi účtujú, ak suma
vyčíslených nákladov prevyšuje 5 €.

Čl.4
Spôsob úhrady za služby
Úhradu za služby poskytnuté úradom možno zrealizovať v hotovosti v pokladniach ústredia
a pobočiek úradu alebo bezhotovostným prevodom na účet úradu.

Čl. 5
Zrušovacie ustanovenia
Táto smernica úradu ruší smernicu úradu č. 03/2010.

Čl.6
Účinnosť
Táto smernica č. 02/2018 nadobúda účinnosť dňom jej vydania.

V Bratislave dňa 24.10.2018

MUDr. Tomáš Haško, MPH
predseda
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