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Úrad v súlade s § 20 ods. 2 písm. n) zákona č. 581/2004 Z. z. uverejňuje údaje
o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac
september 2012.

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
Podľa § 14 ods. 2 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.“) účinnej od 01.07.2012, platobná schopnosť
zdravotnej poisťovne sa preukazuje schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči
poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne
dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom.
Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. platobná schopnosť zdravotnej poisťovne podľa §
14 odsek 2 je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa
platobná schopnosť vykazuje, záväzky voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po
lehote splatnosti, v objeme prevyšujúcom 0,2 % objemu všetkých záväzkov podľa odseku 5
počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak ide o záväzky voči
poskytovateľom, ktoré nie sú uhradené z právne uznateľných dôvodov. Za právne uznateľné
dôvody podľa predchádzajúcej vety sa považujú právne skutočnosti podľa osobitných
predpisov, na základe ktorých zdravotná poisťovňa nemôže uhradiť záväzky voči
poskytovateľom v lehote splatnosti, pretože je povinná uhradiť záväzok na účet tretej osoby
alebo nemôže uhradiť záväzok, pretože nemá vedomosť o tom, komu, alebo v akej výške má
záväzok uhradiť.
Platobná schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac september 2012
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Metodické usmernenie č. 1/3/2010
Postupy zdravotných poisťovní v SR
počas prechodného obdobia na elektronickú výmenu dát
Obsah:
Úvodné ustanovenie
1. Všeobecné ustanovenia
2. Základné zásady výmeny
3. Pravidlá výmeny v zdravotných poisťovniach
4. Schémy vecných tokov
5. Pohľadávky a záväzky počas prechodného obdobia
6a. Špecifiká v zúčtovacích vzťahoch
6b. Odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov
6. Prechodné ustanovenia pre refundácie pri zmene finančnej zodpovednosti
7. Prechodné ustanovenia
8a. Osobitné ustanovenie
8. Záverečné ustanovenia
Prílohy
1. Vzory prenosných dokumentov
2. Schémy vecných tokov vrátane zúčtovacích vzťahov
3. Dátové rozhranie k dávke 532
4. Vzory tlačív – daňových dokladov
5. Dátové rozhranie k dávke 533
6. Porovnanie zostatkov pohľadávok a záväzkov
7. Názvoslovie výstupných súborov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Článok 1
Úvodné ustanovenie
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ako styčný orgán pre
poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 18 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto metodické usmernenie pre
zdravotné poisťovne za účelom ustanovenia jednotných administratívnych postupov v činnosti
zdravotných poisťovní počas prechodného obdobia na elektronickú výmenu dát podľa
nariadení EP a Rady (ES) č.883/2004 (základné nariadenie - ďalej len „ZN“) a č. 987/2009
(vykonávacie nariadenie - ďalej len „VN“) v znení neskorších úprav.
Článok 2
Všeobecné ustanovenia
1. So zreteľom na čl. 4 VN sa zasielanie údajov medzi inštitúciami alebo styčnými
orgánmi uskutočňuje elektronickými prostriedkami. Správna komisia pre koordináciu
systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „Správna komisia“) určuje štruktúru, obsah,
formu a podrobné mechanizmy výmeny dokumentov a štruktúrovaných elektronických
dokumentov (ďalej len „SED“).
2. So zreteľom na čl. 95 VN, ktorý sa týka prechodného obdobia,
a v súlade
s Rozhodnutím Správnej komisie E3 o prechodnom období definovanom v článku 95 VN
môže každý členský štát využiť prechodné obdobie na zavedenie výmeny údajov
elektronickými prostriedkami. Prechodné obdobie trvá najneskôr do 30. apríla 2014.
3. Základné zásady a praktické opatrenia na výmenu údajov potrebných pre vykonávania

ZN a VN v prechodnom období ustanovuje Rozhodnutie Správnej komisie E1

o praktických opatreniach pre prechodné obdobie na výmenu údajov elektronickými
prostriedkami podľa čl. 4 VN.
Článok 3
Základné zásady výmeny
1. Výmenu údajov za prípady posudzované podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72
vykonávajú zdravotné poisťovne podľa postupov ustanovených nariadeniami Rady EHS č.
1408/71 a 574/72, vrátane E - formulárov.
2. E - formuláre ako aj Európske preukazy zdravotného poistenia vydané podľa nariadení
Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 môžu poistenci používať na dokladovanie svojho nároku
na vecné dávky, pokiaľ nárok držiteľa trvá a nárokový doklad je platný v čase žiadosti
o vecné dávky.
3. Zdravotné poisťovne uplatňujú zásady dobrej spolupráce medzi inštitúciami,
pragmatizmu a flexibility. Zdravotná poisťovňa nemôže odmietnuť dokument a/alebo
nárokový doklad len z dôvodu, že má neaktuálny formát, obsah alebo štruktúru. V
prípade pochybností má zdravotná poisťovňa právo na overenie pravosti dokumentu,
existencie nároku a pod. u vydávajúcej inštitúcie.
4. Odo dňa nadobudnutia účinnosti ZN a VN papierové verzie SED nahradia E - formuláre
podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72.
5. Bez ohľadu na ods. 4 môžu členské štáty, ktoré majú vnútroštátne elektronické aplikácie,
ktoré vytvárajú E - formuláre, alebo ktoré majú zavedené elektronické výmeny (napr.
projekty BUILD), ktoré odôvodnene nemôžu vymeniť k 1. máju 2010, pokračovať v ich
využívaní aj počas prechodného obdobia, pokiaľ sú v plnej miere zaručené práva
poistencov podľa ZN a VN.
6. Počas prechodného obdobia prebieha výmena údajov medzi členskými štátmi v rámci
sektora/prístupového bodu v rámci EESSI alebo mimo EESSI. Prístupový bod môže
zasielať SED prístupovému bodu v inom členskom štáte v elektronickej forme, pokiaľ je
prijímajúci prístupový bod pripravený ho elektronicky prijať. V opačnom prípade musí
zasielajúci prístupový bod použiť papierový SED.
Článok 4
Pravidlá výmeny v zdravotných poisťovniach
1. Zdravotné poisťovne s odvolaním sa na čl. 3 ods. 5 používajú aj po 1. máji 2010 E formuláre podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72, okrem nových vecných
tokov, na ktoré neexistujú E - formuláre.
2. E - formuláre (E001, 104, 107, 125, 126) vydané na prípady podľa ZN a VN obsahujú na
prvej strane v pravom hornom rohu označenie „používa sa zároveň na účely nariadenia
ES 883/2004 a 987/2009.“
3. E - formuláre (E106, 109, 112, 120, 121, 123) vydané na prípady podľa ZN a VN, ktoré
plnia účel ako prenosný dokument, obsahujú na prvej strane v pravom hornom rohu
označenie „používa sa zároveň ako prenosný dokument na účely nariadenia ES 883/2004
a 987/2009.“
4. K novým vecným tokom v oblasti vecných dávok v chorobe patria najmä F-S011
Naliehavá životne dôležitá liečba - Žiadosť o súhlas v štáte pobytu schvaľovaná inštitúciou
v mieste bydliska v mene príslušnej inštitúcie pri vecných dávkach so súhlasom
zdravotnej poisťovne (plánovaná zdravotná starostlivosť), F-S018 Žiadosť o nárokový
doklad – bývalý cezhraničný pracovník. SED S011, S012, S075, S076, S013 k vecnému
toku F-S011 a SED S006, S007, S008, S077, prenosný dokument S3 k vecnému toku FS018 v papierovej forme uplatňujú zdravotné poisťovne do jedného mesiaca od
sprístupnenia slovenských verzií daných dokumentov prostredníctvom úradu. Zdravotná

poisťovňa môže po dohode s úradom dočasne využiť aj na komunikáciu s inštitúciou
iného členského štátu EÚ ako nárokový doklad PD S3 a informačné E-formuláre E001,
E107 a zrušovací E-formulár E108 s ohľadom na početnosť prípadov a kritérium
hospodárnosti.
5. Do skupiny urgentných SED v oblasti vecných dávok v chorobe, ktoré odporúča úrad
zaviesť v papierovej forme do troch mesiacov od sprístupnenia slovenských verzií daných
dokumentov, patria:
a. vecný tok F-S001 Nárokový doklad – bydlisko mimo príslušného štátu; vecný tok
F-S002 Registrácia – bydlisko mimo príslušného štátu s nárokovým dokladom;
(SED S071, S072, S073),
b. vecný tok F-S003 – Zmena alebo zrušenie nárokového dokladu (SED S016, S017),
c. vecný tok F-S004 – Zmena alebo zrušenie registrácie (SED S018, S019),
d. vecný tok F-S008 – Plánovaná liečba - Žiadosť o nárokový doklad pre liečbu
mimo štátu bydliska; vecný tok F-S009 – Plánovaná liečba - Žiadosť o rozšírenie
súhlasu v štáte pobytu (S009, S075, S076, S010, S035, S036, S037).
6. Výmenu E – formulárov a SED v papierovej forme vykonávajú zdravotné poisťovne
priamo s inštitúciami v iných členských štátoch, okrem formulárov určených na
uplatňovanie čl. 35 a 41 ZN. Úrad môže sprostredkovať výmenu formulárov E126 a E001.
7. Vzory papierových SEDov pre vecné dávky v chorobe, materstve a otcovstve (S), pri
pracovných úrazoch a chorobách z povolania (DA), spätné vymáhanie (R) a horizontálne
ustanovenia (H) zverejňuje v oficiálnych jazykových verziách na svojej stránke Európska
komisia http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=868.
8. Prenosné dokumenty S1- Registrácia na poskytnutie vecných dávok, S2 - Nárok na
plánovanú liečbu, DA 1 - Nárok na poskytnutie vecných dávok z poistenia proti
pracovným úrazom a chorobám z povolania vydávajú zdravotné poisťovne oprávneným
osobám najneskôr dňom 1. januára 2011. Vzory prenosných dokumentov obsahuje
príloha č. 1.
Článok 5
Schémy vecných tokov
1. Postupy zdravotných poisťovní ako príslušných inštitúcií a inštitúcií v mieste
bydliska/pobytu zobrazujú schémy vecných tokov v prílohe č. 2.
2. V prípade iniciovania výmeny medzi inštitúciami dvoch členských štátov prenosným
dokumentom alebo papierovým SED odpovedá zdravotná poisťovňa E - formulárom
vyplneným nielen v časti B, ale aj v časti A týkajúcej sa identifikácie oprávnenej osoby.
Článok 6
Pohľadávky a záväzky počas prechodného obdobia
1. Pohľadávky na základe skutočných nákladov za 1. Q 2010 uplatňujú zdravotné poisťovne
ako prípady podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72 v súlade s metodickým
usmernením úradu č. 16/2005 v znení neskorších úprav.
2. Pohľadávky ako prípady podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72 predložia
zdravotné poisťovne úradu najneskôr do 30. septembra 2011, aby ich mohol úrad
predložiť styčnému orgánu dlžníckeho členského štátu najneskôr 31. decembra 2011.
3. Pohľadávky na základe skutočných výdavkov za 2. Q 2010 uplatňujú zdravotné poisťovne
už ako prípady podľa ZN a VN a vzťahujú sa na ne finančné ustanovenia čl. 66-68 VN.
4. Pohľadávky podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72 môžu nadobúdať hodnotu
dátumu vystavenia formulára najneskôr 30. apríla 2010.

5. Na refundáciu nákladov za poistencov EÚ s bydliskom v SR na základe formulárov E 109,
121EU podľa čl. 94 a 95 nariadenia Rady EHS č. 574/72 za obdobie január - apríl 2010
použijú slovenské zdravotné poisťovne paušálne náklady za referenčný rok 2009.
6. Pohľadávky zdravotných poisťovní na základe paušálnych nákladov za referenčné roky
2004, 2005 predkladajú zdravotné poisťovne úradu najneskôr do 31. januára 2011, aby
ich mohol úrad uplatniť na styčnom orgáne dlžníckeho štátu najneskôr do 1. mája 2011.
7. Na pohľadávky zdravotných poisťovní na základe paušálnych nákladov za referenčné roky
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 sa vzťahujú finančné ustanovenia čl. 66-68 VN.
8. Úrad a zdravotné poisťovne uplatňujú v oblasti refundácií pri prechode z nariadení Rady
EHS č. 1408/71 a č. 574/72 na ZN a VN Rozhodnutie Správnej komisie S7.
9. Pohľadávky podľa čl. 35 a 41 ZN uplatňujú zdravotné poisťovne iba na základe
skutočných výdavkov v súlade s čl. 62 VN. V prechodnom období upravuje vzájomné
vzťahy medzi zdravotnou poisťovňou
a úradom, vrátane
procesu spracovania
pohľadávok a záväzkov, tlačív a dávok metodické usmernenie č. 16/2005 v znení
neskorších úprav, okrem špecifík ustanovených v čl. 6a tohto metodického usmernenia.
10. Na pohľadávky a záväzky voči Švajčiarsku, Islandu, Lichtenštajnsku, Nórsku sa vzťahujú
ustanovenia nariadení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72 do dňa nadobudnutia účinnosti
asociačných dohôd EÚ s uvedenými štátmi o uplatňovaní ZN a VN.
Článok 6a
Špecifiká v zúčtovacích vzťahoch
1. Dátum vystavenia formulára E 125 – položka 40 v dávke 532 sa na účely sledovania lehôt
na predloženie pohľadávky zdravotnej poisťovne považuje za dátum zaúčtovania
v účtovníctve veriteľskej inštitúcie. Všetky riadky v dávke 532 obsahujú rovnakú hodnotu
položky 40, a to dátum posledného dňa štvrťroku, za ktorý sa dávka predkladá.
2. Pohľadávky za náklady na poistencov EÚ s bydliskom v SR na základe formulárov E 109,
121EU, prenosného dokumentu S1 vydaného pre dôchodcu a jeho nezaopatrených
rodinných príslušníkov alebo nezaopatrených rodinných príslušníkov s bydliskom v SR
uplatňujú zdravotné poisťovne refundáciu na základe skutočných výdavkov podľa čl. 61,
66-68 VN. Dátum začiatku čerpania vecných dávok môže nadobúdať hodnotu najskôr 1.
mája 2010 a zároveň dátum zaúčtovania v účtovníctve veriteľskej inštitúcie môže byť
najskôr 1. mája 2010.
3. V súvislosti s rozhodnutím E1 a paralelným používaním E - formulárov, papierových SED,
prenosných dokumentov na preukazovanie nároku poistenca pri čerpaní vecných dávok
môže nárokový doklad:
a. položka 17 v dávke 532 a 533 nadobúdať nasledovné hodnoty: E106, E109, E112,
E120, E121, E123, REPL, EHIC, S1, S2, S3, DA1, S072, S045, S010, S008, DA002,
DA007 a počet znakov v položke sa mení zo 4 na 2-5 znakov;
b. položka 26 v dávke 536 a 537 nadobúdať nasledovné hodnoty: E109, E121, S1, So72
a počet znakov v položke sa mení zo 4 na 2-4 znaky.
4. Dávka 532 za pohľadávky zdravotných poisťovní podľa čl. 35 a 41 ZN nemôže mať
charakter formulára - opätovne uplatnený.
5. Formuláre E125SK uplatnené podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72 a
neuznané zo strany príslušnej inštitúcie v EÚ ku dňu 31. decembra 2010 predkladá
zdravotná poisťovňa ako veriteľská inštitúcia po doplnení požadovaných dokladov ako
opätovne uplatnenú pohľadávku podľa metodického usmernenia č. 16/2005 v znení
neskorších úprav. Opätovne uplatnený formulár E 125SK predkladá zdravotná poisťovňa
spolu s podpornými dokladmi a dávkou 532 s charakterom dávky – opätovne uplatnený.

6. Dátové rozhranie pre dávku 532 určuje príloha č. 3. Príloha č. 3 obsahuje aj položky
účtovného dokladu v súlade so zákonom o účtovníctve s výnimkou položiek: IČO
zdravotnej poisťovne, IČO úradu, bankový účet zdravotnej poisťovne, ktoré má úrad
a zdravotná poisťovňa dostupné vo svojom informačnom systéme.
7. Zdravotná poisťovňa zasiela úradu dávku 532 raz za štvrťrok, do 60 dní od ukončenia
kalendárneho štvrťroka. Spolu s dávkou 532 predkladá sprievodný list, ktorý obsahuje
celkový počet individuálnych rekapitulácií a sumu celkovej pohľadávky za predkladanú
dávku 532. Zároveň k dávke pripája zdravotná poisťovňa zoznam individuálnych
rekapitulácií v elektronickej podobe najmenej resp. minimálne v štruktúre: číslo
individuálnej rekapitulácie, priezvisko, meno, suma individuálnej rekapitulácie v EUR.
8. V čísle individuálnej rekapitulácie používa zdravotná poisťovňa nasledovný číselný kód:
1- VšZP, a. s.; 3- DÔVERA ZP, a. s.; 6-EZP, a. s. v likvidácii; 7-Union ZP, a. s. V prípade
nedostatočného počtu jednoznačných čísel individuálnej rekapitulácie (viac ako 9999 za
štvrťrok/rok/štát/ZP) môžu zdravotná poisťovňa a úrad dohodnúť odlišný spôsob
číslovania individuálnych rekapitulácií. Úrad oznamuje zdravotnej poisťovni dátum
doručenia pohľadávky SR do dlžníckeho styčného orgánu v EÚ do 60 dní od vystavenia
pohľadávky SR.
9. Pohľadávky podľa skutočných výdavkov, ktoré uznáva dlžnícky styčný orgán v EÚ,
uhrádza úrad zdravotnej poisťovni priebežne čiastočnými úhradami do 30 dní od
pripísania úhrady a doručenia avíza. Úrad súčasne zasiela zdravotnej poisťovni
rekapituláciu o výške uznaného záväzku v prílohe č. 4.
10. Pohľadávky podľa skutočných výdavkov, ktoré namieta dlžnícky styčný orgán v EÚ, rieši
úrad vo vzťahu k zdravotnej poisťovni ako námietku za účelom predloženia nárokového
dokladu alebo iných podporných dokumentov preukazujúcich opodstatnenosť
pohľadávky. Úrad zasiela zdravotnej poisťovni predmetnú požiadavku listom alebo
e-mailom so zoznamom námietok v elektronickej forme v štruktúre: číslo individuálnej
rekapitulácie, priezvisko, meno, suma v EUR, dôvod námietky podľa číselníka dôvodov
neuznaní v prílohe č. 17 k metodickému usmerneniu č. 16/2005 v znení neskorších úprav
za všetky prípady doručené z dlžníckeho styčného orgánu v EÚ alebo dôvod námietky,
ktorý uviedla dlžnícka inštitúcia samostatnou zásielkou za každý štát do 20 dní odo dňa
doručenia požiadavky z dlžníckeho styčného orgánu, ak celkový počet doručených
námietok je rovný alebo menší ako 100. Ak počet námietok je väčší ako 100,zasiela úrad
požiadavku zdravotnej poisťovni do 60 dní odo dňa doručenia.
11. Zdravotná poisťovňa predkladá úradu podporné dokumenty v elektronickej forme v pdf,
word, xls, rtf formáte, pričom doklady k jednej individuálnej rekapitulácii tvoria jeden
súbor, ktorého názov je číslo individuálnej rekapitulácie. Zdravotná poisťovňa vybavuje
námietky do 60 dní od doručenia zásielky z úradu za všetky prípady a zasiela ich úradu
listom alebo e-mailom. Zároveň zasiela zoznam o spôsobe vybavenia námietok
v elektronickej forme v štruktúre podľa ods. 10, doplnenej o spôsob vybavenia námietky,
druh podkladov, poznámku. V oboch prípadoch zasiela vyjadrenia k prípadom bez
právneho nároku, t.j. dobropisy pred úhradou v rovnakej lehote. Úrad zasiela stanovisko
k námietkam dlžníckeho styčného orgánu v EÚ do 20 dní od ich doručenia.
12. Ak dlžnícky styčný orgán v EÚ v súlade s čl. 68 VN poskytne zálohovú platbu do 6
mesiacov od konca mesiaca, v ktorom mu bola pohľadávka SR predložená, rozdeľuje úrad
predmetnú zálohu podľa % podielu zdravotnej poisťovne na celkovej sume danej
pohľadávky SR do 10 dní od pripísania zálohovej platby a doručenia avíza z dlžníckeho
styčného orgánu v EÚ. Následne musí dlžnícky styčný orgán zaslať úradu stanovisko
o uznaných alebo/a namietaných prípadoch, ktoré rieši úrad postupom podľa ods. 9-11
spolu s úhradou doplatku alebo súhlasom na vykonanie zápočtu. V rámci konečného
vyúčtovania porovná úrad sumu zálohovej platby a sumu uznaných prípadov a zasiela
zdravotnej poisťovni vyúčtovanie zálohovej platby v štruktúre počet a suma uznaných
a neuznaných prípadov/individuálnych rekapitulácií, suma zálohovej platby, výsledok
vyúčtovania. Zdravotná poisťovňa vráti jednou sumou úradu poskytnutý preddavok do 10

dní od doručenia vyúčtovania. Úrad oznamuje a uhrádza uznané individuálne
rekapitulácie zdravotným poisťovniam, v lehote do 10 dní, ktorá začína plynúť odo dňa
vrátenia preddavku zo všetkých zdravotných poisťovní.
13. Ak zdravotná poisťovňa dodatočne po úhrade svojej pohľadávky zistí, že išlo
o pohľadávku bez právneho nároku, zaúčtuje si záväzok a vráti uhradenú sumu dlžníckej
inštitúcii ako dobropis po úhrade prostredníctvom úradu. Úrad zasiela dobropisy po
úhrade dlžníckemu styčnému orgánu v EÚ do 20 dní od ich doručenia. V rovnakej lehote
poukazuje úrad aj úhradu dlžníckemu styčnému orgánu v EÚ.
14. Dátové rozhranie pre dávku 533 určuje príloha č. 5. Príloha č. 5 obsahuje aj položky
účtovného dokladu v súlade so zákonom o účtovníctve s výnimkou položiek: IČO
zdravotnej poisťovne, IČO úradu, bankový účet úradu, ktoré má úrad a zdravotná
poisťovňa dostupné vo svojom informačnom systéme.
15. Úrad zasiela dávku 533 zdravotnej poisťovni do 60 dní od doručenia účtovného dokladu
a formulárov E125 EU alebo SEDov S080 v elektronickej alebo papierovej forme
z veriteľského styčného orgánu v EÚ. Lehota splatnosti pre zdravotnú poisťovňu je
stanovená na 120 dní od doručenia dávky 533, okrem pohľadávok ČR za plánovanú
liečbu, kde platí lehota 40 dní. Spolu s dávkou 533 predkladá úrad zdravotnej poisťovni
sprievodný list, ktorý obsahuje celkový počet individuálnych rekapitulácií, sumu celkovej
pohľadávky za predkladanú dávku 533, dátum zaúčtovania na strane veriteľskej inštitúcie
v EÚa nariadenie, podľa ktorého bola pohľadávka veriteľského styčného orgánu v EÚ
uplatnená na úrade. Zároveň k dávke pripája úrad zoznam individuálnych rekapitulácií
v elektronickej podobe najmenej, resp. minimálne v štruktúre: číslo individuálnej
rekapitulácie, priezvisko, meno, suma individuálnej rekapitulácie v EUR.
16. Zdravotná poisťovňa uhrádza úradu svoje záväzky, ktoré uznala, v lehote splatnosti
stanovenej podľa ods. 15. Úrad uhrádza záväzok voči veriteľskému styčnému orgánu vo
výške uznaných prípadov do 30 dní od vypršania lehoty splatnosti, okrem pohľadávok ČR
za plánovanú liečbu, kde platí lehota 15 dní. Na úhrady, ktoré prijme úrad od zdravotnej
poisťovne po termíne splatnosti, vystavuje úrad platobný príkaz v prospech veriteľského
styčného orgánu v EÚ vo výške uhradených individuálnych rekapitulácii do konca
kalendárneho štvrťroka, so splatnosťou k 15. kalendárnemu dňu mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom štvrťroku, prípadne obratom vzhľadom na 18 mesačnú lehotu
definovanú v čl. 67 ods.5 VN.
17. K individuálnym rekapituláciám, ktoré nie sú opodstatnené, zasiela zdravotná poisťovňa
úradu stanovisko k námietkam listom alebo e-mailom za všetky prípady doručené
zdravotnej poisťovni v jednej dávke najneskôr v lehote splatnosti podľa ods. 15.
Stanovisko obsahuje zoznam v elektronickej forme v štruktúre: číslo individuálnej
rekapitulácie, priezvisko, meno, suma v EUR, dôvod námietky podľa číselníka dôvodov
neuznaní v prílohe č. 17 k metodickému usmerneniu č. 16/2005 v znení neskorších
úprav, prípadne poznámka
a príslušné
podporné
doklady k individuálnym
rekapituláciám. Úrad zasiela námietky veriteľskému styčnému orgánu do 20 dní od ich
doručenia. Podľa stanoviska veriteľského styčného orgánu dochádza k odsúhlaseniu
námietky alebo preukázaniu opodstatnenosti pohľadávky veriteľskej inštitúcie. Úrad
informuje zdravotnú poisťovňu o stanovisku veriteľského styčného orgánu v EÚ
k námietkam listom alebo e-mailom do 20 dní od doručenia. Ak veriteľská inštitúcia
odsúhlasila námietku v plnej výške alebo čiastočnej výške a zaslala storno, vystavuje úrad
dobropis pred úhradou, ktorý zasiela zdravotnej poisťovni do 20 dní od doručenia
stanoviska veriteľského styčného orgánu Ak veriteľský styčný orgán v EÚ doručí iba
súhlas s námietkou bez storna, vtedy úrad nevystavuje dobropis a informuje zdravotnú
poisťovňu o súhlase veriteľskej inštitúcie s námietkou zdravotnej poisťovne. Zdravotná
poisťovňa vystavuje na námietky, ktoré odsúhlasila veriteľská inštitúcia, oznámenie
o neuznaní individuálnej rekapitulácie v prílohe č. 4, ktoré zasiela úradu v najbližšej
mesačnej zásielke s neuznanými individuálnymi rekapituláciami nasledujúcej po dni
doručenia informácie o stanovisku k námietkam a dochádza k odúčtovaniu daného
záväzku zdravotnej poisťovne a pohľadávky úradu.

18. Ak veriteľská inštitúcia dodatočne po úhrade svojej pohľadávky zistí, že išlo o pohľadávku
bez právneho nároku, zasiela úradu dobropis po úhrade. Úrad spracuje dobropis v lehote
do 20 dní od jeho doručenia a úhradu dobropisovanej sumy poukáže zdravotnej poisťovni
pri najbližšej úhrade svojho záväzku voči danému veriteľskému styčnému orgánu, z ktorej
je hodnota dobropisovanej sumy odrátaná.
19. V prípade záväzkov SR neuplatňujú
o poskytovaní zálohových platieb.

úrad

a zdravotné

poisťovne

ustanovenie

20. Zdravotná poisťovňa v súlade s čl. 64 ods. 4 a 67 VN predkladá úradu zoznamy
registrovaných poistencov na základe formulárov E109, E121, prenosného dokumentu S1
najneskôr do 10. decembra bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok. Zoznam má
formát xls v štruktúre: priezvisko a meno poistenca, dátum narodenia, identifikačné číslo,
typ formulára, počet mesiacov, kód príslušnej inštitúcie, kód inštitúcie v mieste bydliska.
Úrad zasiela zoznamy za všetky zdravotné poisťovne dlžníckym styčným orgánom v EÚ
do 20. decembra bežného roka.
21. Úrad informuje zdravotnú poisťovňu o námietkach k predloženému zoznamu listom
alebo e-mailom s požiadavkou o stanovisko k námietke bezodkladne. Zdravotná
poisťovňa zasiela úradu podporné dokumenty preukazujúce opodstatnenosť svojho
nároku na refundáciu nákladov a správnosť údajov v zozname, pokiaľ možno obratom.
Úrad informuje dlžnícky styčný orgán v EÚ, že súhlasí a/alebo nesúhlasí s námietkami
bezodkladne po doručení stanoviska k námietkam zo všetkých zdravotných poisťovní.
Dlžnícky styčný orgán v EÚ potvrdzuje zoznam registrovaných poistencov, ktorý úrad
zasiela dotknutým zdravotným poisťovniam.
22. Zdravotná poisťovňa uplatňuje svoje pohľadávky na základe pevne stanovených súm
prostredníctvom dávky 536 a rekapitulácie za štát v prílohe 4 vychádzajúc z potvrdeného
zoznamu registrovaných poistencov. Po pripísaní úhrady zasiela úrad zdravotnej
poisťovni rekapituláciu o výške uznaného záväzku v prílohe č. 4.
23. Úrad zasiela zoznamy registrovaných poistencov SR s bydliskom v EÚ doručené
z veriteľského styčného orgánu v EÚ na potvrdenie dotknutým zdravotným poisťovniam
obratom. Zoznam má formát xls v štruktúre: priezvisko a meno poistenca, dátum
narodenia, identifikačné číslo, typ formulára, počet mesiacov, kód príslušnej inštitúcie,
kód inštitúcie v mieste bydliska. Zdravotná poisťovňa oznamuje úradu námietky
k predloženému zoznamu bezodkladne. Úrad informuje veriteľský styčný orgán v EÚ
o stanovisku k zoznamu bezodkladne po doručení stanovísk zo všetkých dotknutých
zdravotných poisťovní. Podľa stanoviska veriteľského styčného orgánu v EÚ oznamuje
úrad zdravotnej poisťovni odsúhlasenie námietky a predkladá doklady preukazujúce
opodstatnenosť nároku na refundáciu nákladov a správnosť údajov v zozname listom
alebo e-mailom a čaká na následne potvrdenie nových skutočností. Po potvrdení nových
skutočností zo strany zdravotnej poisťovne oznamuje úrad veriteľskému styčnému orgánu
v EÚ konečné stanovisko k zoznamu.
24. Po publikovaní pevne stanovených súm/priemerných nákladov v Úradnom vestníku EÚ
po odsúhlasení (potvrdení) zoznamu registrovaných poistencov a predložení finančného
vyjadrenia pohľadávky veriteľského styčného orgánu v EÚ úradu predkladá úrad
zdravotnej poisťovni dávky 537 a rekapituláciu za štát v prílohe č.4, ktorá obsahuje dátum
doručenia pohľadávky veriteľského styčného orgánu v EÚ úradu.
Článok 6b
Odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov
1. Odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov za vecné dávky (ďalej len „pohľadávky
a záväzky“) medzi úradom a zdravotnou poisťovňou sa realizuje v štvrťročných
intervaloch po ukončení závierkových prác za kalendárny štvrťrok sumárnym
odsúhlasovaním zostatkov k ultimu kalendárneho štvrťroka.

2. Zdravotná poisťovňa predkladá úradu zostatky pohľadávok a záväzkov k ultimu
kalendárneho štvrťroka.
3. Zdravotná poisťovňa spolu so zostatkami pohľadávok a záväzkov k ultimu
kalendárneho štvrťroka predloží úradu aj položkový rozpis pohľadávok a záväzkov
z účtovnej evidencie v elektronickej podobe.
4. Zdravotná poisťovňa predloží úradu zostatky pohľadávok a záväzkov v tabuľke podľa
prílohy č. 6 ako aj položkový rozpis pohľadávok a záväzkov najneskôr k ultimu
mesiaca nasledujúceho po odsúhlasovanom kalendárnom štvrťroku na e-mailovú
adresu, ktorú si dohodnú zdravotné poisťovne s úradom individuálne.
5. Úrad porovná údaje zaslané zdravotnou poisťovňou s údajmi z účtovnej evidencie
úradu a na základe porovnania vytvorí pre každú zdravotnú poisťovňu výstup
v elektronickej podobe, ktorý obsahuje údaje nachádzajúce sa v účtovnej evidencii
úradu a nenachádzajúce sa v evidencii zdravotnej poisťovne a opačne. Ďalej úrad
vytvorí súbor zhodných variabilných symbolov a súbor duplicitných variabilných
symbolov. Názvoslovie výstupných súborov obsahuje príloha č. 7.
6. Úrad spolu s položkovými výstupmi zašle zdravotnej poisťovni aj v prílohe č. 6
doplnené zostatky pohľadávok a záväzkov zo svojej účtovnej evidencie.
7. Úrad zašle výsledok porovnania pohľadávok a záväzkov spolu s doplnenou prílohou
č. 6 najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia údajov zo zdravotných poisťovní.
8. Položkové údaje zdravotných poisťovní, ako aj položkové výstupy úradu budú
realizované v xls formáte (resp. xlsx).
9. Pre automatizované porovnávanie údajov je potrebné dodržať dohodnutú štruktúru,
ktorá bude nemenná a musí obsahovať všetky predpísané údaje v každom
opakujúcom sa cykle. Súbor musí obsahovať interné číslo dokladu, variabilný symbol
(číslo individuálnej rekapitulácie; číslo rekapitulácie za štát), sumu, subjekt, číslo
analytického účtu. Každá zdravotná poisťovňa zašle dva xls súbory a to pohľadávky
a záväzky, ktoré budú obsahovať paušálne aj skutočné pohľadávky a záväzky. Názov
súborov bude „pohladavkymenoZP“ (príklad pohladavky VšZP) a „ zavazkymenoZP“
(príklad zavazky VšZP).
10. Zistené rozdiely budú predmetom individuálneho overovania s cieľom zdôvodnenia
v primeranom čase.
Článok 7
Prechodné ustanovenia pre refundácie pri zmene finančnej zodpovednosti
1. Zmena finančnej zodpovednosti sa týka dôchodcov a ich nezaopatrených rodinných
príslušníkov a nezaopatrených rodinných príslušníkov pracovníkov s iným bydliskom ako
pracovníci, ktorí majú bydlisko v štátoch neuvedených v prílohe 3 k VN, t. j. štáty, ktoré
prechádzajú na komplexnú refundáciu iba na základe skutočných výdavkov. Takýto
spôsob refundácia platí aj pre SR dňom 1. mája 2010.
2. V prípade poistencov EÚ s bydliskom v SR išlo o vecné dávky čerpané kategóriami
oprávnených osôb podľa ods. 1 na základe EPZP alebo formulárov E112SK vydaných
slovenskými zdravotnými poisťovňami ako inštitúciami v mieste bydliska.
3. V prípade poistencov SR s bydliskom v inom členskom štáte, okrem štátov uvedených v
prílohe 3 k VN, išlo o vecné dávky čerpané kategóriami osôb uvedených v ods. 1 na
základe EPZP alebo formulárov E112EU vydaných inštitúciami v mieste bydliska v inom
členskom štáte.

4. Ak oprávnená osoba čerpala vecné dávky pred 1. májom 2010, príslušná na úhradu
nákladov je inštitúcia určená v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady EHS č. 1408/71.
5. Ak mala oprávnená osoba súhlas vycestovať do iného členského štátu na účely čerpania
plánovanej liečby podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72 a tieto dávky boli
čiastočne alebo úplne poskytnuté po 30. apríli 2010, príslušná na úhradu celkových
nákladov je inštitúcia, ktorá jej udelila súhlas.
6. Ak sa oprávnenej osobe začali poskytovať vecné dávky podľa článku 22 ods. 3 písm. a)
alebo článku 31 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady EHS č. 1408/71, náklady na vecné dávky
by mala uhradiť príslušná inštitúcia podľa nariadenia Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72.
Ak však poskytovanie vecných dávok pokračuje aj po 31. máji 2010, náklady, ktoré
vzniknú po uvedenom dátume, uhrádza príslušná inštitúcia podľa ZN.
7. Inštitúcia, ktorá je povinná uhradiť náklady na dávky poskytované na základe EPZP, môže
požiadať inštitúciu, u ktorej bola osoba náležite zaregistrovaná v čase priznania dávky,
aby jej uhradila náklady na tieto dávky, alebo v prípade, že daná osoba nebola oprávnená
používať EPZP, vyriešiť túto záležitosť s danou osobou.
Článok 8
Prechodné ustanovenia
1. V prípade schválenia priemerných nákladov za SR za referenčný rok 2009 v júli 2011
použijú úrad a zdravotné poisťovne odlišné postupy a lehoty na uplatnenie pohľadávok
SR tak, aby mohli uplatniť pohľadávky za rok 2009 a 2010 na dlžníckych styčných
orgánoch v EÚ najneskôr do 31. marca 2012.
2. Zoznam registrovaných poistencov ČR predkladajú zdravotné poisťovne úradu podľa
dohody na úrovni styčných orgánov.
Článok 8a
Osobitné ustanovenie
Dátové rozhrania pre dávky 532 a 533 v prílohe č. 3 a č. 5 podľa tohto metodického
usmernenia sa uplatňujú aj na pohľadávky a záväzky SR voči Švajčiarsku, Nórsku,
Lichtenštajnsku a Islandu dňom účinnosti podľa čl. 9 ods. 3.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2010.
2. Toto metodické usmernenie v znení novely 1 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011.
3. Toto metodické usmernenie v znení novely 2 nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2012,
okrem čl. 2, 4, 5, 6b a príloh č. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 17. januára 2012.
4. Toto metodické usmernenie v znení novely 3 nadobúda účinnosť dňom 15. novembra
2012.
Bratislave 06.11.2012
MUDr. Monika Pažinková, MPH, v. r.
predsedníčka

Príloha č. 1
Vzory prenosných dokumentov (v slovenskom jazyku)
samostatná elektronická príloha

Príloha č. 2
Schémy vecných tokov vrátane zúčtovacích vzťahov (upravené čísla SED-ov)
Časť 2a)
SR – príslušný štát
Zdravotná poisťovňa v SR ako príslušná inštitúcia

Článok 24 VN – Bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát
scenár 1.1: Osoba bez nárokového dokladu – tok F S001

EESSI

PI

IMB

Žiadosť o informáciu ohľadom nároku poistenca a/alebo jeho
NRP na vecné dávky - časť A E107 alebo E001EU alebo
SED S071 - Žiadosť o ND - bydlisko

CS A

Informácia (priznanie alebo odmietnutie ) nároku poistenca a /alebo jeho
NRP na vecné dávky - časť B E107 alebo 001EU plus príslušný ND –
časť A E106,109,120,121SK alebo SED S072
alebo PD S1

CS B

Osoba bez
nárokového
dokladu

Oznámenie o registrácii
Časť B E106,109,120,121SK alebo SED S073-Informácia
o registrácii - bydlisko
Spor/námietka ohľadom dátumu registrácie
E001SK alebo SED S050-Námietka dátumu

scenár 1.2.1: Osoba s nárokovým dokladom – informácia potvrdzujúca nárok je zaslaná priamo
inštitúcii v mieste bydliska
scenár 1.2.2: Osoba s nárokovým dokladom – informácia potvrdzujúca nárok je vydaná dotknutej
osobe
tok F S002

PI

EESSI

IMB

Sc.1.2.1
Informácia o nároku (alebo neexistencii nároku)
príslušný ND – časť A E106,109,120,121SK alebo
SEDS072

ČŠ A

ČŠ B
Oznámenie o registrovaní alebo nezaregistrovaní
Časť B E106,109,120,121SK alebo SED S073-Informácia
o registrácii - bydlisko
Spor/námietka ohľadom dátumu registrácie
E001SK alebo SED S050-Námietka dátumu

Osoba s nárokovým
dokladom – PD S1

Sc. 1.2.2

scenár 2.1: Zmena alebo zrušenie nárokového dokladu – tok F S003
scenár 2.2: Zmena alebo zrušenie registrácie – tok F S004

EESSI

PI
Sc. 2.1

ČŠ A

IMB

Zmena alebo zrušenie nárokového dokladu
Časť A E001SK alebo E108SK alebo SED S016
Potvrdenie alebo odmietnutie zmeny alebo zrušenia
Časť B E001SK alebo E108SK alebo SED S017- odpoveď
na zmenu alebo zrušenie nárokového dokladu alebo S050
–námietka dátumu alebo E 108SK vyplnený v oboch
častiach

Zmena alebo zrušenie registrácie
Časť A E001EU alebo E108EU alebo SED S018 Zmena
alebo zrušenie registrácie - bydlisko

ČŠ B

Sc. 2.2

Potvrdenie alebo spor o zmene alebo zrušení
Časť B E001EU alebo E108EU alebo SED S019 Odpoveď
na zmenu alebo zrušenie registrácie alebo S050 –námietka
dátumu alebo E 108SK vyplnený v oboch častiach
E108SK – vyplnený v časti A aj B za poistencov EU

Článok 25 VN – Pobyt v inom členskom štáte, ako je príslušný štát
scenár 1: Osoba bez nárokového dokladu – tok F S005

PI

EESSI

IMP

Žiadosť o informáciu ohľadom nároku poistenca na vecné dávky - Časť A E107
alebo 001EU alebo SED S044-žiadosť o nárokový doklad – dočasný pobyt

ČŠ A

Informácia (priznanie alebo odmietnutie ) o nároku poistenca
na vecné dávky - časť B formulára E107 alebo 001EU spolu
s NC k EPZP alebo SED S045

ČŠ B

Osoba bez
nárokového
dokladu

Scenár 2: Úhrada nákladov za vecné dávky PI (článok 25 VN, ods.5) – tok F S006

PI

EESSI

IMP (prostredníctvom
styčného orgánu

Žiadosť o informáciu ohľadom sadzieb alebo súm, ktoré by
boli predmetom refundácie - Časť A E126SK

ČŠ A

ČŠ B
Informácia ohľadom:
•
sadzieb alebo súm, ktoré by boli predmetom refundácie
•
neexistencie sadzieb (čl. 25, časť B ods. 7)
•
nulovej refundácie
Časť B formulára E126SK alebo SED S068 – Odpoveď sadzby
pre refundáciu - pobyt

Článok 26 VN – Plánovaná liečba
Scenár 0: IMB požaduje informáciu, či dané vecné dávky (daná liečba) sú kryté systémom sociálneho
zabezpečenia členského štátu, v ktorom sa má liečba poskytnúť. – tok F S 007

EESSI

IMP

PI /IMB

Žiadosť o informáciu
Časť A E001SK alebo SED S014 – Žiadosť o informáciu, či je liečba
krytá v štáte pobytu (ČŠ, kde sa má poskytnúť)

ČŠ A

Informácia, dané vecné dávky sú kryté systémom sociálneho
zabezpečenia
Časť B E001SK alebo SED S015–informácia o pokrytí liečby
v štáte pobytu (ČŠ, kde sa má poskytnúť)

ČŠ B

Scenár 1.1: Situácia, keď poistenec nemá bydlisko v príslušnom štáte (čl. 26 ods. 2 VN) – schvaľovací
postup1 - tok F S008

PI

EESSI

IMB

Žiadosť o schválenie spolu s vyhlásením, že podmienky uvedené v článku
20(2) druhá veta ZN sú /nie sú splnené
Časť A E107 alebo 001EU alebo SED S009-žiadosť o ND-plánovaná liečba
mimo ŠB

ČŠ A

Čl. 26 ods.
4

Žiadosť o informáciu – Časť A 001SK alebo SED S075 – Žiadosť o
doplňujúce informácie

ČŠ B

Informácia - Časť B 001SK alebo SED S076 – Odpoveď na
doplňujúce informácie

Informácia o schválení alebo zamietnutí plánovanej liečby
Časť B E107 alebo 001EU a pri schválení aj E112SK al.SED S010

1

Toky navrhnuté v súvislosti s článkom 26(4): informácia pre IMB, že PI požiadala lekára o informácie
týkajúce sa zdravotného stavu

Scenár 1.2: Situácia, keď poistenec nemá bydlisko v príslušnom štáte (čl. 26 ods. 3 VN) – schvaľovací
postup, keď poistenec potrebuje naliehavú životne nevyhnutnú liečbu tok F S 011

PI

IMP

EESSI

IMB

OznáOOznámenie o schválení –
Kópia E112EU alebo SED S011-info o naliehavej životne dôležitej liečbe mimo SB

Vydanie súhlasu –E112EU alebo SED S010-Odpoveď na žiadosť o ND
plánovaná liečba mimo ŠB
Súhlas je udelený v
mene PI

ČŠ A

Oznámenie o prijatí
SED S012 – Potvrdenie prijatia info
o udelení súhlasu

MS B
ČŠ B

ČŠ C

Oznámenie o prijatí a pokyne pre IMP, že účet môže byť zaslaný
priamo PI prostredníctvom styčných orgánov (tzn. nie prostredníctvom
ČŠ bydliska)
SED S013 – Oznámenie o platbe – naliehavá životne dôležité
liečba (priamo PI)

Scenár 2: Rozšírenie existujúceho oprávnenia (súhlasu) (článok 26 ods. 5 VN) – tok F S009

PI

EESSI

IMP

Informácia, že je vhodné z lekárskeho hľadiska doplniť liečbu –
Časť A E001EU alebo SED S035- žiadosť o rozšírenie NDplánovaná liečba

ČS A

Potvrdenie
Časť B E001EU alebo SED S036 - Potvrdenie prijatia
žiadosti o rozšírenie ND- plánovaná liečba

Schválenie alebo zamietnutie
E112SK alebo SED S037-Odpoveď na žiadosť o rozšírenie
ND -plánovaná liečba

ČŠ B

Scenár 3: Úhrada nákladov za vecné dávky (ústavnú zdravotnú starostlivosť) PI (článok 26 ods. 6 a 7
VN) – tok F S010

PI

IMP
(prostredníctvom
styčného orgánu)

EESSI
Žiadosť o informáciu ohľadom sadzieb alebo súm, ktoré (by
podliehali) podliehajú refundácii
Časť A E126SK alebo SED S067-Žiadosť o sadzby pre
refundáciu

ČŠ A

Informácia ohľadom sadzieb alebo súm, ktoré (by podliehali)
podliehajú refundácii
Časť B E126SK alebo SED S 068 – Odpoveď sadzby pre
refundáciu - pobyt

ČŠ B

Článok 28 ods. 1 ZN – Bývalý cezhraničný pracovník, ktorý čerpá vecné dávky v bývalom štáte
zamestnania, ktorý už nie je jeho príslušným štátom tok F S 018
scenár 1: Osoba žiadajúca príslušnú inštitúciu o doklad potvrdzujúci nárok

PI

ČŠ A

EESSI

Žiadosť o informáciu týkajúcu sa štatútu osoby ako bývalého
cezhraničného pracovníka
Časť A E001SK alebo SED S006- žiadosť o info o statuse
bývalého cudzieho cezhraničného pracovníka

Informácia týkajúca sa statusu bývalého cudzieho
cezhraničného pracovníka
Časť B E001SK alebo SED S007- Info o statuse bývalého
cezhraničného pracovníka

Informácia týkajúca sa nároku (s nárokom alebo bez nároku)
osoby na vecné dávky
SED S008 – ND – BCP-NRP BCP (info o nároku alebo
nepokračovaní liečby mimo PŠ, pre poistenca PD S3)

Zrušenie nárokového dokladu S077

Inštitúcia štátu
posledného
zamestnania

ČS B

Bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát
Tok F-DA001: scenár 1.1: Osoba bez nárokového dokladu – tok F DA 001, čl. 36 (1,2, 2a), 17, 19(1) ZN;
čl. 33 (1,2), 24(1), 25(1) VN

EESSI

PI

IMB

Žiadosť o informáciu ohľadom nároku poistenca a/alebo jeho
NRP na vecné dávky - E107EU alebo SED DA001- Žiadosť
o ND

CS A

Informácia (priznanie alebo odmietnutie ) nároku poistenca a /alebo
jeho NRP na vecné dávky - E107EU v časti B spolu s E123SK
alebo SED DA002 alebo PD DA1

CS B

Osoba bez
nárokového
dokladu

Tok F-DA002: scenár 1.2.1: Osoba s nárokovým dokladom – informácia potvrdzujúca nárok je zaslaná
priamo inštitúcii v mieste bydliska
scenár 1.2.2: Osoba s nárokovým dokladom – informácia potvrdzujúca nárok je vydaná dotknutej
osobe
tok F DA002 čl. 36 (1,2, 2a), 17, 19 (1) ZN; čl. 33(1,2), 24 (1), 25(1) VN

PI

EESSI

IMB

Sc.1.2.1
Informácia o nároku (alebo neexistencii nároku)
príslušný E123SK alebo SED DA002

ČŠ A

ČŠ B
Zrušenie nárokového dokladu
E108SK alebo SED DA003

Osoba s nárokovým
dokladom – PD DA1

Sc. 1.2.2

Pred vydaním DA002 alebo PD DA1 je potrebné overiť v Sociálnej poisťovni, či úraz bol uznaný za
pracovný podľa slovenských právnych predpisov.

F-DA004: Úhrada nákladov za vecné dávky PI (čl. 33(1,2), 25(5), 26(6) VN)

EESSI

PI

IMP (prostredníctvom
styčného orgánu)

Žiadosť o informáciu ohľadom sadzieb alebo súm, ktoré by
boli predmetom refundácie -E126SK alebo SED DA004

ČŠ A

ČŠ B
Informácia ohľadom:
•
sadzieb alebo súm, ktoré by boli predmetom refundácie
•
neexistencie sadzieb (čl. 25, časť B ods. 7)
•
nulovej refundácie
E126SK v časti B alebo SED DA005 – Odpoveď o refundačných
sadzbách - pobyt

Plánovaná liečba
Tok F-DA005: IMB žiada PI o súhlas s plánovanou liečbou mimo štát bydliska a mimo príslušný štát,
čl. 36, 20 ZN, čl. 33(1,2), 26(2) VN

EESSI

PI

IMB

Žiadosť o súhlas s plánovanou liečbou E107EU alebo SED
DA 006

ČŠ A

Odpoveď na žiadosť o súhlas s plánovanou liečbou – E107EU
v časti B plus E123SK alebo SED DA 007- možný súhlas aj
nesúhlas s plánovanou liečbou

ČŠ B

Tok F-DA 007: Situácia, keď poistenec nemá bydlisko v príslušnom štáte a potrebuje naliehavú životne
nevyhnutnú liečbu - IMB informuje PI, že udelila v jej mene súhlas na tento druh liečby, čl. 36, 20 ZN,
čl. 33, 26(3) VN

PI

IMP

EESSI

IMB

Oznámenie o schválení –
SED DA009-info o vitálnej liečbe
mimo štát bydliska alebo E001EU

MS B
ČŠ B

ČŠ C

ČŠ A

F-DA006: Rozšírenie existujúceho oprávnenia (súhlasu), čl. 36,20 ZN, čl. 33(1,2), čl. 26(5) VN

PI

EESSI

IMP

Informácia, že je vhodné z lekárskeho hľadiska doplniť liečbu –
SED SDA008- žiadosť o rozšírenie ND- plánovaná liečba;
alebo E107EU

ČS A

ČŠ B
Schválenie alebo zamietnutie
E107EU v časti B plus E123SK alebo SED DA007-odpoveď
na žiadosť o rozšírenie ND -plánovaná liečba

Súhlas je udelený v
mene PI

Príloha č. 2
Schémy vecných tokov vrátane zúčtovacích vzťahov (upravené čísla SEDov)
Časť 2b)
SR –štát bydliska/pobytu
Zdravotná poisťovňa v SR ako inštitúcia v mieste bydliska/pobytu

Článok 24 VN – Bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát
scenár 1.1: Osoba bez nárokového dokladu – tok F S001

EESSI

PI

IMB

Žiadosť o informáciu ohľadom nároku poistenca a/alebo jeho
NRP na vecné dávky - časť A E107 alebo E001SK alebo
SED S071.

CS A

Informácia (priznanie alebo odmietnutie ) nároku poistenca a /alebo
jeho NRP na vecné dávky - časť B E107 alebo 001SK plus
príslušný ND – časť A E106,109,120,121EU alebo SED S072 –
ND-bydlisko

CS B

Osoba bez
nárokového
dokladu

Oznámenie o registrácii
Časť B E106,109,120,121EU alebo SED S073-Informácia
o registrácii – bydlisko
Spor/námietka ohľadom dátumu registrácie
E001EU alebo SED S050-Námietka dátumu

scenár 1.2.1: Osoba s nárokovým dokladom – informácia potvrdzujúca nárok je zaslaná priamo inštitúcii v
mieste bydliska
scenár 1.2.2: Osoba s nárokovým dokladom – informácia potvrdzujúca nárok je vydaná dotknutej osobe
tok F S002

PI

EESSI

IMB

Sc.1.2.1
Informácia o nároku (alebo neexistencii nároku)
príslušný ND – časť A E106,109,120,121EU alebo PD
S1 alebo SED S072

ČŠ A

ČŠ B
Oznámenie o registrovaní alebo nezaregistrovaní
Časť B E106,109,120,121EU alebo SED S073-Informácia
o registrácii – bydlisko, ak PD S1 tak môže byť odpoveď
E106-121SK vyplnený v oboch častiach
Spor/námietka ohľadom dátumu registrácie
E001EU alebo SED S050-Námietka dátumu

scenár 2.1: Zmena alebo zrušenie nárokového dokladu – tok F S003

Osoba s nárokovým
dokladom PD S1

Sc. 1.2.2

scenár 2.2: Zmena alebo zrušenie registrácie tok F S004

EESSI

PI

Sc. 2.1

ČŠ A

IMB

Zmena alebo zrušenie nárokového dokladu
Časť A E001EU alebo E108EU alebo SED S016 – Zmena
alebo zrušenie nárokového dokladu
Potvrdenie alebo odmietnutie zmeny alebo zrušenia
Časť B E001EU alebo E108EU alebo SED S017- Odpoveď
na zmenu alebo zrušenie nárokového dokladu alebo
E108SK vyplnený v oboch častiach

Zmena alebo zrušenie registrácie
Časť A E001SK alebo E108SK alebo SED S018 Zmena
alebo zrušenie registrácie

ČŠ B

Sc. 2.2a

Potvrdenie alebo spor o zmene alebo zrušení
Časť B E001SK alebo E108SK alebo SED S019 Odpoveď
na zmenu alebo zrušenie registrácie

Článok 25 VN – Pobyt v inom členskom štáte, ako je príslušný štát
scenár 1: Osoba bez nárokového dokladu – tok F S005

PI

EESSI

IMP

Žiadosť o informáciu ohľadom nároku poistenca na vecné
dávky - Časť A E107 alebo 001SK alebo SED S044

ČŠ A

Informácia (priznanie alebo odmietnutie ) o nároku poistenca
na vecné dávky - časť B formulára E107 alebo 001SK spolu
s NC k EPZP alebo SED S045-Nárokový doklad – dočasný
pobyt

ČŠ B

Osoba bez
nárokového
dokladu

Scenár 2: Úhrada nákladov za vecné dávky PI (článok 25 VN, ods.5) – tok F S006

PI

EESSI

IMP (prostredníctvom
styčného orgánu

Žiadosť o informáciu ohľadom sadzieb alebo súm, ktoré by
boli predmetom refundácie - Časť A E126EU alebo SED
S067- Žiadosť o refundačné sadzby

ČŠ A

ČŠ B

Informácia ohľadom:
•
sadzieb alebo súm, ktoré by boli predmetom refundácie
•
neexistencie sadzieb (čl. 25, časť B ods. 7)
•
nulovej refundácie
Časť B formulára E126EU, alebo E126SK v oboch častiach
potvrdené sadzby SR alebo SED S068

Článok 26 VN – Plánovaná liečba
Scenár 0: IMB požaduje informáciu, či dané vecné dávky (daná liečba) sú kryté systémom sociálneho
zabezpečenia členského štátu, v ktorom sa má liečba poskytnúť tok F S007

EESSI

IMP

PI /IMB

Žiadosť o informáciu
Časť A E001EU alebo SED S014 – Žiadosťo informáciu, či je liečba
krytá v štáte pobytu (ČŠ, kde sa má poskytnúť)

ČŠ A

ČŠ B
Informácia, dané vecné dávky sú kryté systémom sociálneho
zabezpečenia
Časť B E001EU alebo SED S015–Infromácia o pokrytí liečby
v štáte pobytu ( kde sa má poskytnúť); alebo E001SK
s informáciou v časti A aj B

Scenár 1.1: Situácia, keď poistenec nemá bydlisko v príslušnom štáte (čl. 26 ods. 2 VN) – schvaľovací postup2
- F S008

PI

EESSI

IMB

Žiadosť o schválenie spolu s vyhlásením, že podmienky uvedené v článku
20(2) druhá veta ZN sú /nie sú splnené
Časť A E107 alebo 001SK alebo SED S009-žiadosť o ND-plánovaná liečba
mimo ŠB
Žiadosť o informáciu – Časť A 001EU alebo SED S075 – Žiadosť o doplňujúce info

ČŠ A

Informácia - Časť B 001EU alebo SED S076 – Odpoveď na
žiadosť doplňujúce informácie

ČŠ B

Čl. 26 ods.
4

Informácia o schválení alebo zamietnutí plánovanej liečby
Časť B E107 alebo 001SK a pri schválení aj E112EU alebo SED
S010 –Odpoveď na žiadosť o ND-plánovaná liečba mimo ŠB

2
Toky navrhnuté v súvislosti s článkom 26(4): informácia pre IMB, že PI požiadala lekára o informácie
týkajúce sa zdravotného stavu

Scenár 1.2: Situácia, keď poistenec nemá bydlisko v príslušnom štáte (čl. 26 ods. 3 VN) – schvaľovací postup,
keď poistenec potrebuje naliehavú životne dôležitá liečbu - tok F S 011

PI

IMP

EESSI

IMB

Oznámenie o schválení –
Kópia E112SK alebo SED S011-info o naliehavej životne dôležitej
liečbe mimo ŠB

Vydanie súhlasu –
E112SK alebo SED S010-ND vitálna liečba mimo ŠB
Súhlas je udelený v
mene PI

ČŠ A

Oznámenie o prijatí
SED S012 – Potvrdenie prijatie
informácie o udelení súhlasu

MS B
ČŠ B

ČŠ C

Oznámenie o prijatí a pokyne pre IMP, že účet môže byť zaslaný
priamo PI prostredníctvom styčných orgánov (tzn. nie prostredníctvom
ČŠ bydliska)
SED S013 – Oznámenie o platbe – naliehavá životne dôležitá
liečba ( priamo PI)

Scenár 2: Rozšírenie existujúceho oprávnenia (súhlasu) (článok 26 ods. 5 VN) – tok F S009

PI

EESSI

IMP

Informácia, že je vhodné z lekárskeho hľadiska doplniť liečbu –
Časť A E001SK alebo SED S035- žiadosť o rozšírenie NDplánovaná liečba

ČS A

Potvrdenie
Časť B E001SK alebo SED S036 - Potvrdenie žiadosti o
rozšírenie ND- plánovaná liečba

Schválenie alebo zamietnutie
E112EU alebo SED S037-odpoveď na žiadosť o rozšírenie
ND -plánovaná liečba

ČŠ B

Scenár 3: Úhrada nákladov za vecné dávky (ústavnú zdravotnú starostlivosť) PI (článok 26 ods. 6 a 7 VN) –
tok F S010

PI

ČŠ A

EESSI

Žiadosť o informáciu ohľadom sadzieb alebo súm, ktoré (by
podliehali) podliehajú refundácii
Časť A E126EU alebo SED S067-Žiadosť o sadzby pre
refundáciu

Informácia ohľadom sadzieb alebo súm, ktoré (by podliehali)
podliehajú refundácii
Časť B E126EU alebo SED S 068 – Odpoveď- sadzby pre
refundáciu alebo E126SK vyplnená časť A aj B potvrdené
sadzby SK

IMP
(prostredníctvom
styčného orgánu)

ČŠ B

Článok 28 ods. 1 ZN – Bývalý cezhraničný pracovník, ktorý čerpá vecné dávky v bývalom štáte
zamestnania, ktorý už nie je jeho príslušným štátom tok FS 018

scenár 1: Osoba žiadajúca príslušnú inštitúciu o doklad potvrdzujúci nárok

PI

EESSI

Inštitúcia štátu
posledného
zamestnania

Žiadosť o informáciu týkajúcu sa štatútu osoby ako bývalého
cezhraničného pracovníka
Časť A E001EU alebo SED S006- žiadosť o info o statuse
bývalého cezhraničného pracovníka

ČŠ A

ČS B
Informácia týkajúca sa štatútu bývalého cezhraničného
pracovníka
Časť B E001EU alebo SED S007- Info o statuse bývalého
cezhraničného pracovníka, alebo E001SK potvrdený status
cezh.pracovnika

Informácia týkajúca sa nároku (s nárokom alebo bez nároku)
osoby na vecné dávky
E112EU alebo E123EU alebo SED S008 –ND - BCP,
RPBCP( alebo nepokračovaní liečby mimo PŠ)

Bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát
Tok F-DA001: scenár 1.1: Osoba bez nárokového dokladu – tok F DA 001, čl. 36 (1,2, 2a), 17, 19(1) ZN; čl. 33
(1,2), 24(1), 25(1) VN

PI

EESSI

IMB

Žiadosť o informáciu ohľadom nároku poistenca a/alebo jeho
NRP na vecné dávky - E107SK alebo SED DA001- Žiadosť
o ND

CS A

Informácia (priznanie alebo odmietnutie ) nároku poistenca a /alebo
jeho NRP na vecné dávky - E107SK v časti B plus E123EU alebo
SED DA002

CS B

Osoba bez
nárokového
dokladu

Tok F-DA002: scenár 1.2.1: Osoba s nárokovým dokladom – informácia potvrdzujúca nárok je zaslaná
priamo inštitúcii v mieste bydliska
scenár 1.2.2: Osoba s nárokovým dokladom – informácia potvrdzujúca nárok je vydaná dotknutej osobe
tok F DA002 čl. 36 (1,2, 2a), 17, 19 (1) ZN; čl. 33(1,2), 24 (1), 25(1) VN

PI

EESSI

IMB

Sc.1.2.1
Informácia o nároku (alebo neexistencii nároku)
príslušný ND E123EU alebo DA002

ČŠ A

Osoba s nárokovým
dokladom – PD DA1

ČŠ B
Zrušenie nárokového dokladu
E108EU alebo SED DA003

Sc. 1.2.2

F-DA004: Úhrada nákladov za vecné dávky PI (čl. 33(1,2), 25(5), 26(6) VN)

PI

EESSI

IMP (prostredníctvom
styčného orgánu)

Žiadosť o informáciu ohľadom sadzieb alebo súm, ktoré by
boli predmetom refundácie - E126EU alebo SED DA004

ČŠ A

ČŠ B
Informácia ohľadom:
•
sadzieb alebo súm, ktoré by boli predmetom refundácie
•
neexistencie sadzieb (čl. 25, časť B ods. 7)
•
nulovej refundácie
E126EU v časti B alebo SED DA005 – Odpoveď o refundačných
sadzbách - pobyt

Plánovaná liečba
Tok F-DA005: IMB žiada PI o súhlas s plánovanou liečbou mimo štát bydliska a mimo príslušný štát, čl. 36,
20 ZN, čl. 33(1,2), 26(2) VN

EESSI

PI

IMB
Žiadosť o súhlas s plánovanou liečbou E107SK v časti A alebo
SED DA006

ČŠ A

Odpoveď na žiadosť o súhlas s plánovanou liečbou – E107SK
v časti B spolu s E123 EU alebo SED DA 007- možný súhlas aj
nesúhlas s plánovanou liečbou

ČŠ B

Tok F-DA 007: Situácia, keď poistenec nemá bydlisko v príslušnom štáte a potrebuje naliehavú životne
nevyhnutnú liečbu - IMB informuje PI, že udelila v jej mene súhlas na tento druh liečby, čl. 36, 20 ZN, čl. 33,
26(3) VN

PI

EESSI

IMP

IMB

Oznámenie o schválení –
SED DA009-info o vitálnej liečbe
mimo štát bydliska alebo cez E001SK

ČŠ A

ČŠ C

MS B
ČŠ B

Súhlas je udelený v
mene PI

F-DA006: Rozšírenie existujúceho oprávnenia (súhlasu), čl. 36,20 ZN, čl. 33(1,2), čl. 26(5) VN

PI

EESSI

IMP

Informácia, že je vhodné z lekárskeho hľadiska doplniť liečbu –
E107SK alebo SED DA008- žiadosť o rozšírenie NDplánovaná liečba

ČS A

ČŠ B
Schválenie alebo zamietnutie
E107SK v časti B plus SED DA007-odpoveď na žiadosť
o rozšírenie ND -plánovaná liečba

Príloha č. 2
Schémy vecných tokov vrátane zúčtovacích vzťahov (upravené čísla SEDov)
Časť 2c)
SR –štát bydliska/pobytu
Úrad ako veriteľský styčný orgán
VECNÉ TOKY
Skutočné výdavky SR - EU
SR veriteľský štát
Čl. 62, 66, 67, 68 VN
Tok F S019

SO PI(dlžník)
EÚ- príslušný štát

EESSI

SO IMP/B (veriteľ)
SR - štát pobytu alebo
bydliska

1. Pohľadávka – E125SK, rek.na štát
2. Potvrdenie o prijatí pohľadávky SED S081
3. Dobropis - úprava rek. na štát

ÚDZS

4. Potvrdenie o prijatí dobropisu SED S084

Napr.
CMÚ CZ

5. Informácia zálohovej platbe SED S085

6. Odpoveď na informáciu o zálohovej platbe

7. Neuznanie pohľadávky (námietky) SED S087

8 Odpoveď na neuznanie pohľadávky S – stanovisko k námietkam
9. Informácia o úhrade pohľadávky SED S089

10. Informácia o konečnom vyúčtovaní

Tok S F019 je spravovaný SO, pohľadávky podľa čl. 67 ods. 1 VN si uplatňujú inštitúcie cez SO a podľa čl.
66 ods. 2 VN sa úhrady medzi inštitúciami členských štátov vykonávajú cez SO.
Procesy P 1, 3, 8 sú pokračovaním komunikácie začatej na ZP v SR.
Procesy P 5, 7, 9 pokračujú ďalej na ZP v SR.
Procesy P 2 a 4 končia na ÚDZS ako SO veriteľského štátu.
Procesy P 6 a 10 sa týkajú iba komunikácie ÚDZS so SO v dlžníckom štáte.

VECNÉ TOKY
Pevne stanovené sumy
SR veriteľský štát – agenda E127SK
Čl. 63-65, 66, 67, 68 VN
Tok F S021

SO PI(dlžník)
EÚ štát príslušný
štát

EESSI

SO IMP/B (veriteľ)
SR štát bydliska

1. Zoznam/register mesiacov, pevné sumy – zoznam xls SED S090
2. Potvrdenie o zozname mesiacov SED S091
3. Dobropis k zoznamu mesiacov SED S092

Napr.
CVZNL

4. Potvrdenie o prijatí dobropisu k zoznamu mesiacov SED
S093

ÚDZS

5.Neuznanie zoznamu mesiacov SED S094 – oznámenie námietok
6. Odpoveď s uznaním alebo neuznaním námietky SEDS103

7. Predpis pohľadávky – pevné sumy SED S095, rek. Na štát

8. Potvrdenie prijatia pohľadávky SED S096

9. Informácia o preddavku SED S097
10. Odpoveď na informáciu o preddavku SED S098

11. Neuznanie globálnej pohľadávky SED S099

12. Odpoveď na neuznanie globálnej pohľadávky SED
S100

13. Informácia o úhrade pohľadávky SED S101

14. Informácia o konečnom vyúčtovaní – pevné sumy SED S
102

Tok S F021 je spravovaný SO, pohľadávky podľa čl. 67 ods. 2 VN si uplatňujú inštitúcie cez
SO a podľa čl. 66 ods. 2 VN sa úhrady medzi inštitúciami členských štátov vykonávajú cez
SO.
Procesy P1, 3, 5,6,7, 9 , 13 si vyžadujú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami
Procesy P2, 4,8, 10 11,12,14 sa týkajú komunikácie medzi styčnými orgánmi.

Príloha č. 2
Schémy vecných tokov vrátane zúčtovacích vzťahov (upravené čísla SEDov)
Časť 2d)
SR –príslušný štát
Úrad ako dlžnícky styčný orgán
VECNÉ TOKY
Skutočné výdavky EU - SR
SR dlžnícky štát
Čl. 62, 66, 67, 68 VN
Tok F S019

SO PI(dlžník)
SR príslušný štát

EESSI

SO IMP/B (veriteľ)
EÚ štát pobytu alebo
bydliska

1. Pohľadávka – SED S080, E125EU
2. Potvrdenie o prijatí pohľadávky , list alebo SED S081
3 Dobropis SED S083

ÚDZS

Napr.
CMÚ -CZ

4. Potvrdenie o prijatí dobropisu: list alebo SED S084

5. Informácia o zálohovej platbe SED S085

6. Odpoveď na informáciu o zálohovej platbe – SED S086

7. Neuznanie pohľadávky – Námietky ZP

8. Odpoveď na neuznanie pohľadávky –námietky SEDS088
9. Informácia o úhrade pohľadávky , rek.uznaných a neuznaných nákladov
10. Informácia o konečnom vyúčtovaní SED S 082

Tok S F019 je spravovaný SO, pohľadávky podľa čl. 67 ods. 1 VN si uplatňujú inštitúcie cez
SO a podľa čl. 66 ods. 2 VN sa úhrady medzi inštitúciami členských štátov vykonávajú cez
SO.
Procesy P 1, 3 ,7, 8, 9 si vyžadujú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami.
Procesy P 2, 4, 10 sa týkajú komunikácie medzi styčnými orgánmi.
Procesy P 5, 6 sú v smere SR dlžník neaktuálne.

VECNÉ TOKY
Pevne stanovené sumy (agenda E127EU)
SR dlžnícky štát
Čl. 63-65, 66, 67, 68 VN
Tok F S021

SO PI(dlžník)
SR príslušný štát

EESSI

SO IMP/B (veriteľ)
EÚ štát bydliska

1. Zoznam mesiacov, pevné sumy SED S090
2. Potvrdenie o zozname mesiacov SED S091
3. Dobropis k zoznamu mesiacov SED S092

ÚDZS

Napr.CVZ
-NL

4. Potvrdenie o prijatí dobropisu k zoznamu mesiacov SED
S093
5.Neuznanie zoznamu mesiacov SED S094
6. Odpoveď s uznaním alebo neuznaním námietky SEDS103

7. Predpis pohľadávky – pevné sumy SED S095, rek. Na štát na ZP

8. Potvrdenie prijatia pohľadávky SED S096

9. Informácia o preddavku SED S097
10. Odpoveď na informáciu o preddavku SED S098

11. Neuznanie globálnej pohľadávky SED S099

12. Odpoveď na neuznanie globálnej pohľadávky SED
S100

13. Informácia o úhrade pohľadávky SED S101

14. Informácia o konečnom vyúčtovaní – pevné sumy SED S
102

Tok S F021 je spravovaný SO, pohľadávky podľa čl. 67 ods. 2 VN si uplatňujú inštitúcie cez
SO a podľa čl. 66 ods. 2 VN sa úhrady medzi inštitúciami členských štátov vykonávajú cez
SO.
Procesy P1, 3,5,6,7, 13 si vyžadujú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami
Procesy P2, 4,8, 11, 12, 14 sa týkajú komunikácie medzi styčnými orgánmi.
Procesy P9, 10 nebudú prichádzať do úvahy , pretože SR nebude aplikovať preddavky

Príloha č. 3
Popis dávky: Zasielanie formulárov E125SK
Smer: zdravotné poisťovne → SOVD
Typ dávky: 532
Početnosť: priebežne
Formát prenosu dát: textový súbor
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód zdravotnej poisťovne, PP
je kód pobočky zdravotnej poisťovne (v prípade zasielania dávky z generálneho riaditeľstva sa použije 00),
nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku, RRRR je označenie roka, KK je označenie
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka týka, Typ je číselné označenie dávky a EXT je v prípade textového
súboru „txt.“ (príklad: 2100_015_200604_532.txt)
Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2)
Oddeľovací znak: |
Identifikácia dávky: pomocou prvého riadku
Forma prenosu: elektronicky; externý nosič dát
Obsah dávky
1. riadok: hlavička
Štruktúra vety:
Typ dávky|Kód zdravotnej poisťovne|Dátum vytvorenia dávky|Počet riadkov v dávke|Obdobie
dávky|Charakter formulára|Dátum vystavenia dokladu|Zodpovedná osoba|
p.č.
1
2
3
4
5
6

Popis položky
Typ dávky
Kód zdravotnej poisťovne
Dátum vytvorenia dávky
Počet riadkov v dávke
Obdobie dávky
Charakter formulára

Povinnosť
P
P
P
P
P
P

Dĺžka
3
2
8
1-5
6
1

Dátový typ
INT
INT
DATE
INT
DATE
INT

7

Dátum vystavenia dokladu

P

8

DATE

8

Zodpovedná osoba

P

1-50

CHAR

Formát /vzor
532
pr.: 21
RRRRMMDD
pr.: 1582
RRRRKK
Položka nadobúda
nasledovné hodnoty:
1-prvotne uplatnený
formulár E125 SK
2-opätovne uplatnený
formulár E125 SK
3-dobropis formulára
E125 SK po úhrade
RRRRMMDD, ide
o dátum vystavenia
individuálnej
rekapitulácie
Osoba zodpovedná za
správnosť účtovného
dokladu

2. až n-tý riadok – telo dávky
E125
položka

1
2
3
4

Poradové číslo riadku
Kód veriteľského štátu
Číslo faktúry
Polrok

1-5
2
1-20
1

Dátový
typ
INT
CHAR
CHAR
INT

5

Rok (finančný rok)

4

INT

P

1

6

Identifikačné číslo
príslušnej inštitúcie

1-10

CHAR

P

2.2

7

Názov príslušnej
inštitúcie

1-105

CHAR

N

2.1

8

Adresa príslušnej
inštitúcie

1-70

CHAR

N

2.3

9

PSČ sídla príslušnej
inštitúcie
Mesto sídla príslušnej
inštitúcie
Kód štátu príslušnej
inštitúcie

1-10

CHAR

N

2.3

1-35

CHAR

N

2.3

2

CHAR

P

12

Priezvisko

1-36

CHAR

P

3.1

13

Meno

1-24

CHAR

P

3.3

14

Predchádzajúce
priezvisko

1-36

CHAR

N

3.2

15

Dátum narodenia

8

DATE

P

3.3

16

Osobné identifikačné
číslo

1-20

CHAR

P

3.4

p.č.

10
11

Názov

Dĺžka

Povinnosť
P
P
N
P

1
1

Špecifikácia
Kód Slovenska podľa ISO 3166-1: SK
Označenie polroka, ktorého sa týka
formulár E 125SK – 1 alebo 2
Označenie roka, ktorého sa týka
formulár E 125SK, v tvare napr. 2005,
2006 ...
Identifikačné číslo príslušnej (dlžníckej)
inštitúcie. Ak identifikačné číslo
inštitúcie nie je (nie je známe), treba ho
identifikovať v spolupráci s SOVD.
Názov príslušnej inštitúcie alebo
akronym v prípade EPZP. Nevypĺňa sa,
ak sú vyplnené položky 6 a 11.
Adresa príslušnej inštitúcie – ulica, číslo
(P.O. BOX). Nevypĺňa sa, ak sú vyplnené
položky 6 a 11.
Nevypĺňa sa, ak sú vyplnené položky 6
a 11.
Nevypĺňa sa, ak sú vyplnené položky 6
a 11.
Kód štátu príslušnej inštitúcie podľa ISO
3166-1 (s výnimkou Veľkej Británie–
UK): BE = Belgicko; CZ = Česká
republika; DK = Dánsko; DE =
Nemecko; EE = Estónsko; GR = Grécko;
ES = Španielsko; FR = Francúzsko; IE =
Írsko; IT = Taliansko; CY = Cyprus; LV
= Lotyšsko; LT = Litva; LU =
Luxembursko; HU = Maďarsko; MT =
Malta; NL = Holandsko; AT = Rakúsko;
PL = Poľsko; PT = Portugalsko; SI =
Slovinsko; FI = Fínsko; SE = Švédsko;
UK = Spojené kráľovstvo; IS = Island; LI
= Lichtenštajnsko; NO = Nórsko; CH =
Švajčiarsko; BG = Bulharsko; RO =
Rumunsko.
Priezvisko(á) poberateľa (osoba, ktorej
boli poskytnuté vecné dávky – zdravotná
starostlivosť).
Meno(á) poberateľa (osoba, ktorej boli
poskytnuté vecné dávky – zdravotná
starostlivosť).
Predchádzajúce priezvisko(á) poberateľa
(osoba, ktorej boli poskytnuté vecné
dávky – zdravotná starostlivosť).
Dátum narodenia poberateľa (osoba,
ktorej boli poskytnuté vecné dávky –
zdravotná starostlivosť). V tvare
RRRRMMDD.
Osobné identifikačné číslo poberateľa
(osoba, ktorej boli poskytnuté vecné
dávky – zdravotná starostlivosť). Ak boli
vecné dávky poskytnuté rodinnému
príslušníkovi zaregistrovanému na
základe formulára E 106, uvádza sa
osobné identifikačné číslo poistenej

osoby (nositeľa poistenia).
17

Nárokový doklad

2-5

CHAR

P

4.1

18

Dátum vydania
nárokového dokladu

8

DATE

N

4.1

19

Začiatok platnosti
nárokového dokladu

8

DATE

N

4.1

20

Koniec platnosti
nárokového dokladu

8

DATE

N

4.1

21

Číslo EPZP

1-20

CHAR

PPS

4.1

22

Dátum začatia
poskytovania vecných
dávok
Dátum ukončenia
poskytovania vecných
dávok
Suma za lekárske
ošetrenie

8

DATE

P

5.1

Doklad, na základe ktorého boli osobe
poskytnuté vecné dávky. V prípade EPZP
sa uvádza: EHIC, v prípade náhradného
certifikátu k EPZP: REPL, inak názov
formulára, prenosného
dokumentu/SEDu, napr. E106, S1,
DA002 ap. Jedným formulárom E125
možno vyúčtovať vecné dávky
poskytnuté len na jeden druh
nárokového dokladu, nárokové doklady
musia na seba nadväzovať (napr. na dva
na seba nadväzujúce formuláre E106
týkajúce sa jednej osoby, vydané
rovnakou inštitúciou...). Ak boli vecné
dávky poskytnuté v rámci jedného
obdobia na základe viacerých druhov
nárokových dokladov, prípadne rovnaké
nárokové doklady boli vydané rôznymi
inštitúciami, zmenilo sa osobné
identifikačné číslo... je potrebné
vyúčtovať poskytnuté vecné dávky
samostatne, podľa jednotlivých
nárokových dokladov.
Ak je nárokový doklad EPZP, neuvádza
sa. Ak boli vecné dávky poskytnuté na
základe dvoch (viacerých) na seba
nadväzujúcich dokladov, uvádza sa
dátum vydania prvého dokladu. V tvare
RRRRMMDD.
Ak je nárokový doklad EPZP, neuvádza
sa. Ak boli vecné dávky poskytnuté na
základe dvoch (viacerých) na seba
nadväzujúcich dokladov, uvádza sa
začiatok platnosti prvého dokladu.
V tvare RRRRMMDD.
Ak je nárokový doklad náhradný
certifikát k EPZP (REPL), uvádza sa
dátum ukončenia platnosti náhradného
certifikátu (písm. b), nie dátum platnosti
EPZP (položka 9). Ak boli vecné dávky
poskytnuté na základe dvoch (viacerých)
na seba nadväzujúcich dokladov, uvádza
sa koniec platnosti posledného dokladu.
V tvare RRRRMMDD.
Uvádza sa, ak je ako nárokový doklad v
položke 17 uvedený EPZP.
V tvare RRRRMMDD

8

DATE

P

5.1

V tvare RRRRMMDD

11,2

FLOAT N

5.2

Suma za zubné
ošetrenie
Suma za lieky

11,2

FLOAT N

5.3

11,2

FLOAT N

5.4

Suma za lekárske ošetrenie v EUR,
oddeľovač desatinných miest: . 11,2
reprezentuje 11-miestne desatinné číslo,
t. j. 11 značí počet platných číslic pred aj
za desatinnou bodkou spolu a 2 označuje
počet platných číslic za desatinnou
bodkou.
Suma za zubné ošetrenie v EUR,
oddeľovač desatinných miest: .
Suma za lieky v EUR, oddeľovač

23
24

25
26

desatinných miest: .
V tvare RRRRMMDD, podmienečne
povinná, ak vykázaná suma za 1 .
hospitalizáciu v položke 29 ›0,00
V tvare RRRRMMDD, podmienečne
povinná, ak vykázaná suma za 1 .
hospitalizáciu v položke 29 ›0,00
Suma za 1. hospitalizáciu v EUR. Každá
hospitalizácia sa uvádza samostatne, na
jeden formulár môžu byť vykázané dve
hospitalizácie, v prípade viacerých je
potrebné uviesť ich do ďalšieho
formulára E125. Oddeľovač desatinných
miest: .
V tvare RRRRMMDD, podmienečne
povinná, ak vykázaná suma za 2 .
hospitalizáciu v položke 32 ›0,00
V tvare RRRRMMDD, podmienečne
povinná, ak vykázaná suma za 2 .
hospitalizáciu v položke 32 ›0,00
Suma za 2. hospitalizáciu v EUR,
oddeľovač desatinných miest: .
Členenie a označovanie nákladov na „Iné
dávky“ podľa prílohy č. 1. V prípade
viacerých „druhov“ Iných dávok sa
uvedú všetky. Podmienečne povinná, ak
vykázaná suma za iné dávky (prvé)
v položke 34 ›0,00
Suma za iné dávky v EUR, oddeľovač
desatinných miest: .

27

Začiatok 1.
hospitalizácie

8

DATE

PPS

5.5

28

Koniec 1. hospitalizácie

8

DATE

PPS

5.5

29

Suma za 1.
hospitalizáciu

11,2

FLOAT N

5.5

30

Začiatok 2.
hospitalizácie

8

DATE

PPS

5.5

31

Koniec 2. hospitalizácie

8

DATE

PPS

5.5

32

Suma za 2.
hospitalizáciu
Iné dávky (prvé)

11,2

FLOAT N

5.5

1-50

CHAR

5.6

Suma za iné dávky
(prvé)
Iné dávky (druhé)
Suma za iné dávky
(druhé)
Celková suma za vecné
dávky
Identifikačné číslo
veriteľskej inštitúcie

11,2

FLOAT N

5.6

1-50
11,2

CHAR X
FLOAT X

5.6
5.6

11,2

FLOAT P

5.7

1-10

CHAR

P

6.2

1-105

CHAR

X

6.1

8

DATE

P

6.5

V tvare RRRRMMDD

1-50

CHAR

P

6.6

10

INT

P

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za
spracovanie formulára E125
Číselné označenie rekapitulácie alebo
dobropisu po úhrade podľa metodického
usmernenia k refundácii na základe
formulárov E 125 a E 127, ktoré je
zároveň aj číslom dokladu prideleným
zdravotnou poisťovňou.
Suma individuálnej rekapitulácie v EUR,
ktorá zodpovedá sume individuálnej
pohľadávky (formulár E125SK), suma je
rovnaká ako celková suma za vecné
dávky (položka 37) , oddeľovač
desatinných miest: .
Položka sa vypĺňa v prípade
švajčiarskych poistencov čerpajúcich
vecné dávky na Slovensku. Vecné dávky
poskytnuté z dôvodu: choroby – 1,
pracovného úrazu alebo choroby
z povolania – 2 (formulár E 123CH),

33

34
35
36
37
38

39
40
41
42

Názov alebo akronym
veriteľskej inštitúcie
Dátum vystavenia
formulára E 125
Osoba zodpovedná za
spracovanie
Číslo individuálnej
rekapitulácie/dobropisu
po úhrade/číslo
dokladu

PPS

43

Suma individuálnej
rekapitulácie / Suma
individuálnej
pohľadávky

11,2

FLOAT P

44

Druh dávok

1

INT

PP

5.1

Celková suma za vecné dávky v EUR,
oddeľovač desatinných miest: .
Identifikačné číslo veriteľskej inštitúcie
– kód slovenskej zdravotnej poisťovne
v štvormiestnom tvare, tak ako je
uvedený v CLD databáze.

úrazu, ktorý nie je pracovným – 3.

45

Splatnosť

2-3

INT

X

V prípade choroby alebo úrazu, ktorý nie
je pracovným, môžu byť vecné dávky
čerpané na základe formulárov E 106,
120CH, EPZP a náhradného certifikátu
k EPZP.
Lehota splatnosti individuálnej
rekapitulácie v dňoch.

P – povinná položka, N – nepovinná položka, X – zdravotná poisťovňa nevypĺňa, PP – povinná položka
v prípade švajčiarskych poistencov, PPS – podmienečne povinná položka

Príloha č. 4
Zdravotná poisťovňa
IČO
Pobočka
Adresa
Číslo účtu
Naša značka
Dátum
Vybavuje
Tel./fax

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
odbor medzinárodných vzťahov a
zúčtovania

Individuálna rekapitulácia
Číslo:
Vyúčtovanie za
štvrťrok 200
Vecné dávky poskytnuté podľa článkov 19, 21, 22, 22a, 25, 26, 31, 34a

Priezvisko, meno poistenca

Identifikačné číslo

Štát

_______________________
pečiatka a podpis

Vecné dávky
celkom v EUR

Sekcia dohľadu nad zdravotným
poistením
Odbor medzinárodných vzťahov a
zúčtovania
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

Zdravotné poisťovne v SR

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Bratislava

Vec:
Rekapitulácia o výške uznaného záväzku č. __________
Na základe rekapitulácie záväzku styčného orgánu z ___, doručenej styčnému orgánu pre vecné dávky
v SR dňa __________ a platby pripísanej dňa ___________________ , za vecné dávky uplatnené
v zúčtovaní za obdobie ______, boli uznané náklady z Vašej pohľadávky v celkovej čiastke ________
EUR. Sumy zodpovedajúce jednotlivým uznaným prípadom Vám poukazujeme na Váš účet č.
___________.
Zároveň Vám v prílohe zasielame neuznané formuláre E 125SK v počte ______ks a v celkovej sume
_______ EUR a žiadame Vás v spolupráci so styčným orgánom doriešiť úhradu neuznaných prípadov.
riaditeľ
Prílohy:
- neuznané formuláre E 125SK v počte ______ ks
- zoznam uznaných a neuznaných formulárov E 125SK v elektronickej forme

Telefón
00421 220 856 226

Fax
00421 220 856 503

Bankové spojenie
7000198645/8180

IČO
30796482

Sekcia dohľadu nad zdravotným
poistením
Odbor medzinárodných vzťahov a
zúčtovania
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

Zdravotné poisťovne v SR

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Bratislava

Vec:
Individuálna rekapitulácia č. ______________

Dňa _______________ bol styčnému orgánu pre vecné dávky v SR doručený súbor individuálnych
výkazov skutočných výdavkov E 125 z ________(štát). Súčasťou daného súboru bol i formulár E 125EU,
ktorý sa týka vecných dávok čerpaných poistencom:
Priezvisko, meno poistenca

Identifikačné číslo

Štát

Vecné dávky
Celkom v EUR

Úhradu vo výške uznaného záväzku poukážte na bankový účet Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou č. 7000198645/8180 najneskôr do __________ kalendárnych dní od dátumu doručenia
individuálnej rekapitulácie. Ako variabilný symbol pri platbe použite číslo rekapitulácie
______________________.
V prípade neuznania záväzku oznámte túto skutočnosť v lehote na úhradu Vášho záväzku styčnému
orgánu a zároveň zašlite jeden formulár E 125EU s uvedeným dôvodom zamietnutia v bode 7 daného
formulára E 125EU alebo v prílohe k formuláru E 125EU.*
riaditeľ
Príloha:
- formulár E 125EU
- □ v elektronickej forme**
- □ v papierovej forme**
*formulár sa nezasiela, ak bol doručený iba elektronicky

Telefón
00421 2 20 856 226

Fax
00421 2 20856503

Bankové spojenie
70 0019 8645/8180

IČO
30796482

Zdravotná poisťovňa

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
odbor medzinárodných vzťahov a zúčtovania

Vec:
Oznámenie o neuznaní individuálnej rekapitulácie č. __________

V zmysle platného metodického usmernenia k refundácii na základe formulárov E 125
a E 127 Vám oznamujeme, že záväzok vyplývajúci z rekapitulácie č. _____________ vo výške
____________________ neuznávame.
Zdôvodnenie**:
Poznámka:

_______________________
pečiatka a podpis

Príloha:
-

individuálna rekapitulácia č.
formulár E 125EU*

*formulár sa nezasiela, ak bol doručený iba elektronicky
** číselné označenie dôvodu neuznania

Zdravotná poisťovňa
IČO
Adresa
Číslo účtu
Naša značka
Dátum
Vybavuje
Tel./fax

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
odbor medzinárodných vzťahov a zúčtovania

Rekapitulácia za štát .....
Číslo:
Vyúčtovanie za rok ...................
Vecné dávky poskytnuté podľa článkov 19.2, 28, 29

Priezvisko,
meno
poistenca

Celkom

Dátum
narodenia

_______

Identifikačné číslo

Formulár
E109/E121

formulárov E 127SK v celkovej sume

Počet
mesiacov

Mesačná
paušálna
suma
v EUR

____________ EUR

_______________________
pečiatka a podpis
formuláre E 127SK:
- □ v elektronickej forme *
- □ v papierovej forme*
* označte formu

Celková
suma v
EUR

Sekcia dohľadu nad zdravotným
poistením
Odbor medzinárodných vzťahov a
zúčtovania
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

Zdravotné poisťovne v SR

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Bratislava

Vec:
Rekapitulácia o výške uznaného záväzku č.

Na základe rekapitulácie záväzku styčného orgánu z _______ (štát), doručenej styčnému orgánu pre
vecné dávky v SR dňa _____________ a platby pripísanej dňa________________za vecné dávky
uplatnené v zúčtovaní za rok _________, boli uznané náklady z Vašej pohľadávky, rekapitulácia č.
______________, v celkovej čiastke ___________ EUR. Sumu zodpovedajúcu jednotlivým uznaným
prípadom Vám poukazujeme na Váš účet č.__________________________________.
Styčný orgán v _______(štát) neuznal nasledovné prípady/prípady v prílohe*:
*
Priezvisko,
Dátum
Identifikačné
Formulár E
Dôvod
meno
narodenia
číslo
127SK č.
neuznania
poistenca

SPOLU:

Vecné dávky
celkom v EUR

_________EUR

Zároveň Vám v prílohe zasielame neuznané formuláre E 127SK v počte ______ks v sume ......
a žiadame Vás v spolupráci so styčným orgánom doriešiť úhradu neuznaných prípadov.
riaditeľ
Prílohy:
- zoznam uznaných formulárov E 127SK v elektronickej forme
- zoznam neuznaných formulárov E 127SK
- neuznané formuláre E 127SK v počte ___ks

Telefón
00421 220 856 226

Fax
00421 220 856 503

Bankové spojenie
70 0019 8645/8180

IČO
30796482

Sekcia dohľadu nad zdravotným
poistením
Odbor medzinárodných vzťahov a
zúčtovania
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

Zdravotné poisťovne v SR

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Bratislava

Vec:
Rekapitulácia za štát____ číslo _____________
Dňa _______________ bol styčnému orgánu pre vecné dávky v SR doručený súbor individuálnych
výkazov o mesačných platbách paušálnych súm E 127 z ________(štát). Súčasťou daného súboru boli i
formuláre E 127EU uvedené v prílohe v počte ks a v sume EUR
Úhradu vo výške uznaného záväzku poukážte na bankový účet Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou č.7000198645/8180 najneskôr do __________ kalendárnych dní od dátumu doručenia
tejto rekapitulácie za štát. Ako variabilný symbol pri platbe použite číslo rekapitulácie
______________________.
V prípade neuznania záväzku oznámte túto skutočnosť v lehote na úhradu Vášho záväzku styčnému
orgánu a zároveň zašlite jeden formulár E 127EU s uvedeným dôvodom zamietnutia v prílohe k formuláru E
127EU.*

riaditeľ

Prílohy:
- formuláre E 127EU v počte ____ ks
- □ v elektronickej forme**
- □ v papierovej forme**
** označte formu

Telefón
00421 220 856 226

Fax
00421 220 856 503

Bankové spojenie
70 0019 8645/8180

IČO
30796482

Štruktúra prílohy k rekapitulácii za štát:
Priezvisko,
Dátum
Identifi
Formulár
meno
narodeni
kačné
E109/E121
poistenca
a
číslo

Počet
mesiacov

Celkom _____________formulárov E 127EU v celkovej
sume

Mesačná
paušálna
suma
v EUR

Celková
suma
v EUR

______________EUR

Zdravotná poisťovňa

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
odbor medzinárodných vzťahov a zúčtovania
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

Vec:
Oznámenie o neuznaní formulárov E127

V zmysle platného metodického usmernenia k refundácii nákladov na základe formulárov E 125 a E
127 Vám oznamujeme, že z rekapitulácie č. __________________ neuznávame nasledovné formuláre E
127:
Priezvisko, meno
poistenca

Dátum
narodenia

Identifikačné
číslo

Formulá
r
E109/E
121

Počet
mesiaco
v

Mesačná
paušálna
suma
v EUR

Celková
suma
v EUR

Dátum
narodenia

Identifikačné
číslo

Formulá
r
E109/E
121

Počet
mesiaco
v

Mesačná
paušálna
suma
v EUR

Celková
suma
v EUR

Dátum
narodenia

Identifikačné
číslo

Formulá
r
E109/E
121

Počet
mesiaco
v

Mesačná
paušálna
suma v
EUR

Celková
suma
v EUR

Zdôvodnenie**:
Poznámka:
Priezvisko, meno
poistenca

Zdôvodnenie**:
Poznámka:
Priezvisko, meno
poistenca

Zdôvodnenie**:
Poznámka:
_______________________
pečiatka a podpis
Príloha:
- formuláre E 127EU v počte ______ ks*
*formulár sa nezasiela, ak bol doručený iba elektronicky
** číselné označenie dôvodu neuznania

Príloha č. 5

Popis dávky: Zasielanie formulárov E125EU
Smer: SOVD → zdravotné poisťovne
Typ dávky: 533
Početnosť: priebežne
Formát prenosu dát: textový súbor alebo xml súbor
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód zdravotnej poisťovne, PP
je kód pobočky zdravotnej poisťovne (v prípade zasielania dávky na generálneho riaditeľstvo sa použije 00),
nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku, RRRR je označenie roka, KK je označenie
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka týka, Typ je číselné označenie dávky a EXT je v prípade textového
súboru „txt“ a v prípade xml súboru „xml“. (príklad: 2100_015_200604_533.txt)
Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2)
Oddeľovací znak: |
Identifikácia dávky: pomocou prvého riadku
Forma prenosu: elektronicky; externý nosič dát
Obsah dávky
1. riadok: hlavička
Štruktúra vety:
Typ dávky|Kód SOVD|Dátum vytvorenia dávky|Počet riadkov v dávke|Obdobie dávky| Dátum vystavenia
dokladu|Zodpovedná osoba|
p.č.
1
2
3
4
5
7

Popis položky
Typ dávky
Kód SOVD
Dátum vytvorenia dávky
Počet riadkov v dávke
Obdobie dávky
Dátum vystavenia dokladu

8

Zodpovedná osoba

Povinnosť
P
P
P
P
P
P

Dĺžka
3
2
8
1-5
6
8

Dátový typ
INT
INT
DATE
INT
DATE
DATE

P

1-50

CHAR

Formát /vzor
533
99
RRRRMMDD
pr.: 1582
RRRRKK
RRRRMMDD,
ide o dátum
vystavenia
individuálnej
rekapitulácie
Osoba
zodpovedná za
správnosť
účtovného
dokladu

2. až n-tý riadok – telo dávky
p.č.

Názov

1
2

Poradové číslo riadku
Kód veriteľského štátu

3
4

Číslo faktúry
Polrok

5

Rok (finančný rok)

6

Identifikačné číslo
príslušnej inštitúcie

7

12

Názov príslušnej
inštitúcie
Adresa príslušnej
inštitúcie
PSČ sídla príslušnej
inštitúcie
Mesto sídla príslušnej
inštitúcie
Kód štátu príslušnej
inštitúcie
Priezvisko

13

8

Dátový
E125
Špecifikácia
Povinnosť
typ
položka
1-5
INT
P
2
CHAR P
Kód štátu veriteľskej inštitúcie podľa ISO
3166-1 (s výnimkou Veľkej Británie–UK): BE
= Belgicko; CZ = Česká republika; DK =
Dánsko; DE = Nemecko; EE = Estónsko; GR
= Grécko; ES = Španielsko; FR = Francúzsko;
IE = Írsko; IT = Taliansko; CY = Cyprus; LV
= Lotyšsko; LT = Litva; LU = Luxembursko;
HU = Maďarsko; MT = Malta; NL =
Holandsko; AT = Rakúsko; PL = Poľsko; PT =
Portugalsko; SI = Slovinsko; FI = Fínsko; SE
= Švédsko; UK = Spojené kráľovstvo; IS =
Island; LI = Lichtenštajnsko; NO = Nórsko;
CH = Švajčiarsko; BG = Bulharsko; RO =
Rumunsko.
1-20 CHAR N
1
1
INT
P
1
Označenie polroka z formulára E 125EU – 1
alebo 2
4
INT
P
1
Označenie roka z formulára E 125EU, v tvare
napr. 2005, 2006 ...
1-10 CHAR P
2.2
Identifikačné číslo príslušnej (dlžníckej)
inštitúcie – kód slovenskej zdravotnej
poisťovne, ktorej je adresovaný formulár
E125EU, v štvormiestnom tvare, tak ako je
uvedený v CLD databáze.
1-105 CHAR X
2.1
Dĺžka

1-70

CHAR

X

2.3

1-10

CHAR

X

2.3

1-35

CHAR

X

2.3

2

CHAR

P

1-36

CHAR

P

3.1

Meno

1-24

CHAR

P

3.3

14

Predchádzajúce
priezvisko

1-36

CHAR

N

3.2

15

Dátum narodenia

8

DATE

P

3.3

16

Osobné identifikačné
číslo

1-20

CHAR

P

3.4

17

Nárokový doklad

2-5

CHAR

P

4.1

9
10
11

Kód Slovenska podľa ISO 3166-1: SK
Priezvisko(á) poberateľa (osoba, ktorej boli
poskytnuté vecné dávky – zdravotná
starostlivosť).
Meno(á) poberateľa (osoba, ktorej boli
poskytnuté vecné dávky – zdravotná
starostlivosť).
Predchádzajúce priezvisko(á) poberateľa
(osoba, ktorej boli poskytnuté vecné dávky –
zdravotná starostlivosť).
Dátum narodenia poberateľa (osoba, ktorej
boli poskytnuté vecné dávky – zdravotná
starostlivosť). V tvare RRRRMMDD.
Osobné identifikačné číslo poberateľa (osoba,
ktorej boli poskytnuté vecné dávky –
zdravotná starostlivosť). Ak boli vecné dávky
poskytnuté rodinnému príslušníkovi
zaregistrovanému na základe formulára E
106, uvádza sa osobné identifikačné číslo
poistenej osoby (nositeľa poistenia).
Doklad, na základe ktorého boli osobe
poskytnuté vecné dávky. V prípade EPZP sa
uvádza: EHIC, v prípade náhradného
certifikátu k EPZP: REPL, inak názov
formulára/prenosného dokumentu/SEDu,
napr. E106, S1, DA002 ap.
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Dátum vydania
nárokového dokladu
Začiatok platnosti
nárokového dokladu
Koniec platnosti
nárokového dokladu
Číslo EPZP

8

DATE

N

4.1

8

DATE

N

4.1

8

DATE

N

4.1

1-20

CHAR

N

4.1

Dátum začatia
poskytovania vecných
dávok
Dátum ukončenia
poskytovania vecných
dávok
Suma za lekárske
ošetrenie

8

DATE

P

5.1

Uvádza sa v prípade EPZP alebo ak je číslo
EPZP uvedené na náhradnom certifikáte
k EPZP.
V tvare RRRRMMDD

8

DATE

P

5.1

V tvare RRRRMMDD

11,2

FLOAT N

5.2

25

Suma za zubné
ošetrenie

11,2

FLOAT N

5.3

26

Suma za lieky

11,2

FLOAT N

5.4

27

Začiatok 1.
hospitalizácie

8

DATE

PPS

5.5

28

Koniec 1. hospitalizácie 8

DATE

PPS

5.5

29

Suma za 1.
hospitalizáciu

11,2

FLOAT N

5.5

30

Začiatok 2.
hospitalizácie

8

DATE

PPS

5.5

31

Koniec 2. hospitalizácie 8

DATE

PPS

5.5

32

Suma za 2.
hospitalizáciu

11,2

FLOAT N

5.5

33

Iné dávky (prvé)

1-50

CHAR

5.6

34

Suma za iné dávky
(prvé)

11,2

FLOAT N

5.6

35

Iné dávky (druhé)

1-50

CHAR

5.6

36

Suma za iné dávky
(druhé)

11,2

FLOAT N

5.6

37

Celková suma za vecné
dávky

11,2

FLOAT P

5.7

38

Identifikačné číslo
veriteľskej inštitúcie
Názov alebo akronym

1-10

CHAR

P

6.2

1-105 CHAR

N

6.1

Suma za lekárske ošetrenie v EUR alebo inej
cudzej mene ako EUR, oddeľovač
desatinných miest: . 11,2 reprezentuje 11miestne desatinné číslo, t.j. 11 značí počet
platných číslic pred aj za desatinnou bodkou
spolu a 2 označuje počet platných číslic za
desatinnou bodkou.
Suma za zubné ošetrenie v EUR alebo inej
cudzej mene ako EUR, oddeľovač
desatinných miest: .
Suma za lieky v EUR alebo inej cudzej mene
ako EUR, oddeľovač desatinných miest: .
V tvare RRRRMMDD, podmienečne povinná,
ak vykázaná suma za1 . hospitalizáciu
v položke 29 ≠0 ,00
V tvare RRRRMMDD, podmienečne povinná,
ak vykázaná suma za1 . hospitalizáciu
v položke 29 ≠ 0,00
Suma za 1. hospitalizáciu v EUR alebo inej
cudzej mene ako EUR, oddeľovač
desatinných miest: .
V tvare RRRRMMDD, podmienečne povinná,
ak vykázaná suma za2 . hospitalizáciu
v položke 32 ≠0,00
V tvare RRRRMMDD, podmienečne povinná,
ak vykázaná suma za2 . hospitalizáciu
v položke 32 ≠0,00
Suma za 2. hospitalizáciu v EUR alebo inej
cudzej mene ako EUR, oddeľovač
desatinných miest: .
Špecifikácia „Iných dávok“ (prvých),
podmienečne povinná, ak vykázaná suma za
iné dávky (prvé) v položke 34 ≠0,00
Suma za iné dávky v EUR alebo inej cudzej
mene ako EUR (prvé) , oddeľovač
desatinných miest: .
Špecifikácia „Iných dávok“ (druhých),
podmienečne povinná, ak vykázaná suma za
iné dávky (druhé) v položke 36 ≠0,00
Suma za iné dávky v EUR alebo inej cudzej
mene ako EUR (druhé) , oddeľovač
desatinných miest: .
Celková suma za vecné dávky v EUR alebo
inej cudzej mene ako EUR , oddeľovač
desatinných miest: .
Identifikačné číslo zahraničnej veriteľskej
inštitúcie (zdravotnej poisťovne)
Názov alebo akronym veriteľskej inštitúcia –

19
20
21
22
23
24

39

PPS

PPS

Ak je nárokový doklad EPZP, neuvádza sa.
V tvare RRRRMMDD.
Ak je nárokový doklad EPZP, neuvádza sa.
V tvare RRRRMMDD.
V tvare RRRRMMDD.
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40

veriteľskej inštitúcie
Dátum vystavenia
formulára E 125
Osoba zodpovedná za
spracovanie
Číslo individuálnej
rekapitulácie/Číslo
dokladu

inštitúcia, ktorá vystavila formulár E 125EU
8

DATE

X

6.5

1-50

CHAR

X

6.6

10

INT

P

11,2

FLOAT P

44

Suma individuálnej
rekapitulácie / Suma
individuálnej
pohľadávky
Druh dávok

1

INT

X

45

Splatnosť

2-3

INT

P

46

Dátum doručenia

8

DATE

P

41
42

43

5.1

Číselné označenie rekapitulácie podľa
metodického usmernenia k refundácii na
základe formulárov E 125 a E 127 v znení
neskorších noviel, ktoré zároveň zodpovedá
číslu dokladu prideleného úradom.
Suma individuálnej rekapitulácie v EUR,
oddeľovač desatinných miest: ., ktorá zároveň
zodpovedá sume individuálnej pohľadávky
(formulár E125EU).
Položka sa vypĺňa v prípade švajčiarskych
poistencov čerpajúcich vecné dávky na
Slovensku. Vecné dávky poskytnuté
z dôvodu: choroby – 1, pracovného úrazu
alebo choroby z povolania – 2 (formulár E
123CH), úrazu, ktorý nie je pracovným – 3.
V prípade choroby alebo úrazu, ktorý nie je
pracovným, môžu byť vecné dávky čerpané na
základe formulárov E 106, 120CH, EPZP
a náhradného certifikátu k EPZP.
Lehota splatnosti individuálnej rekapitulácie
v dňoch.
V tvare RRRRMMDD – dátum doručenia
individuálnej pohľadávky (formulára
E125EU) úradu z EÚ.

P – povinná položka, N – nepovinná položka, X – úrad nevypĺňa, PPS – podmienečne povinná položka
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Príloha č. 6
Porovnanie zostatkov pohľadávok a záväzkov k dd.mm.rrrr
Údaje z UDZS
Záväzky voči ZP

Eur

Skutočné
Paušálne
Záväzky celkom:
Pohľadávky voči ZP
Skutočné
paušálne
Pohľadávky celkom

Eur

Eur

Rozdiel ÚDZS ZP
Eur

Eur

Eur

Údaje ZP
Pohľadávky
voči UDZS
Skutočné
Paušálne
Pohľadávky
celkom
Záväzky voči
UDZS
Skutočné
paušálne
Záväzky
celkom:
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Príloha č. 7
Názvoslovie výstupných súborov pre odsúhlasovanie záväzkov a pohľadávok so
zdravotnými poisťovňami
ZHODA_P - súbor obsahuje variabilné symboly pohľadávok úradu nachádzajúce sa
v záväzkoch zdravotnej poisťovne
ZHODA_SUMA_P - súbor obsahuje variabilné symboly pohľadávok nachádzajúce sa
v evidencii úradu aj v záväzkoch zdravotnej poisťovne ale s rozdielnou sumou
UDZS_ZP_P - súbor obsahuje variabilné symboly pohľadávok, ktoré sú v evidencii
úradu, ale nie sú evidované v záväzkoch zdravotnej poisťovni
ZP_UDZS_P - súbor obsahuje variabilné symboly záväzkov, ktoré sú v evidencii
zdravotnej poisťovne, ale nie sú evidované v pohľadávkach úradu
DUPLICITY_UDZS_P – súbor obsahuje variabilné symboly pohľadávok nachádzajúce sa
v evidencii úradu viackrát
DUPLICITY_ZP_P – súbor obsahuje variabilné symboly záväzkov nachádzajúce sa
v evidencii zdravotnej poisťovne viackrát
ZHODA_Z - súbor obsahuje variabilné symboly záväzkov úradu nachádzajúce sa
v pohľadávkach zdravotnej poisťovne
ZHODA_SUMA_Z - súbor obsahuje variabilné symboly záväzkov nachádzajúce sa
v evidencii úradu aj v pohľadávkach zdravotnej poisťovni ale s rozdielnou sumou
UDZS_ZP_Z - súbor obsahuje variabilné symboly záväzkov, ktoré sú v evidencii úradu,
ale nie sú evidované v pohľadávkach zdravotnej poisťovne
ZP_UDZS_Z- súbor obsahuje variabilné symboly pohľadávok, ktoré sú v evidencii
zdravotnej poisťovne, ale nie sú evidované v záväzkoch úradu
DUPLICITY_UDZS_Z – súbor obsahuje variabilné symboly záväzkov nachádzajúce sa
v evidencii úradu viackrát
DUPLICITY_ZP_Z – súbor obsahuje variabilné symboly pohľadávok nachádzajúce sa
v evidencii zdravotnej poisťovne viackrát

Návrh hlavičiek výstupov
ZHODA_P, ZHODA_Z
č. dokladu

účet

subjekt

faktúra VS

suma

ZHODA_SUMA_P, ZHODA_SUMA_Z
č. dokladu účet subjekt faktúra - VS suma č. dokladu účet subjekt faktúra - VS

sum
a

UDZS_ZP_P, ZP_UDZS_P, UDZS_ZP_Z, ZP_UDZS_Z
č. dokladu

účet

subjekt

DUPLICITY_UDZS_P,
DUPLICITY_ZP_Z
faktúra VS

subjekt

účet

faktúra VS

suma

DUPLICITY_ZP_P,

DUPLICITY_UDZS_Z,

počet
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rozdiel

Smernica č. 13/4/2010
Organizačný poriadok
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Organizačný poriadok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len
„úrad“) je základným vnútorným organizačným predpisom.
2) Organizačný poriadok upravuje:
a) postavenie, pôsobnosť orgánov a organizačných útvarov úradu, vzájomnú
koordináciu medzi nimi a ich kompetenčné vzťahy,
b) vnútorné organizačné členenie úradu podľa organizačnej štruktúry (viď prílohy),
c) rozsah činností, vnútornú právomoc a funkčnú náplň jednotlivých organizačných
útvarov úradu a jeho pobočiek,
d) zásady riadenia,
e) rozsah oprávnení a zodpovednosti zamestnancov úradu.
3) Organizačný poriadok v zmysle § 25 ods.1 písm. i) 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.“) schvaľuje
správna rada úradu.
Článok 2
Právne postavenie
1) Úrad je zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti
verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad verejným zdravotným poistením
a dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona č.581/2004 Z. z. a
podľa osobitných zákonov.
2) Jeho názov znie: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
3) Úrad sa nezapisuje do obchodného registra a jeho sídlom je Bratislava.
Druhá časť
ORGÁNY ÚRADU
Článok 3
Predseda úradu
1) Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu, vykonáva pôsobnosť
ustanovenú zákonom č. 581/2004 Z. z. a týmto organizačným poriadkom.
2) Predseda úradu:
a) vydáva vnútorné predpisy úradu, metodické usmernenia a odporúčania úradu,
b) predkladá správnej rade na schválenie organizačný poriadok, pracovný poriadok,
mzdový poriadok, pravidlá financovania a hospodárenia,
c) vydáva rozhodnutia vo veciach upravených zákonom č. 581/2004 Z. z.,
d) predkladá návrh rozpočtu úradu na zaujatie stanoviska správnej rade a na
schválenie dozornej rade,
e) vypracúva návrh správy o hospodárení úradu a predkladá ho dozornej rade na
schválenie,
f) rozhoduje o zriaďovaní pobočiek úradu, ich územných obvodoch a sídlach,
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g) vymenúva a odvoláva po predchádzajúcom prerokovaní so správnou radou
zástupcu predsedu úradu a riaditeľov pobočiek úradu,
h) rozhoduje o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu vydaným na prvom stupni, a to
na návrh ustanovenej poradnej komisie,
i) vymenúva zbor konzultantov a poradcov predsedu,
j) ustanovuje poradné komisie,
k) riadi a kontroluje činnosť úradu,
l) rozhoduje o ďalších záležitostiach v prípade, ak tieto nie sú upravené zákonom č.
581/2004 Z. z. ani vnútornými predpismi úradu v pôsobnosti útvarov úradu.
3) Predseda úradu riadi:
a) zástupcu predsedu úradu,
b) riaditeľov sekcií,
c) riaditeľov odborov v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu,
d) riaditeľov pobočiek.
Článok 4
Správna rada
1) Správna rada má 7 členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra
zdravotníctva.
Správna rada:
a) schvaľuje správu o činnosti úradu,
b) schvaľuje správu o dohľade nad verejným zdravotným poistením,
c) schvaľuje správu o dohľade nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
d) navrhuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky úradu a návrh predkladá
dozornej rade na schválenie,
e) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu úradu a k návrhu správy o hospodárení úradu,
f) prerokúva návrhy na vymenovanie a odvolanie zástupcu predsedu úradu
a riaditeľov pobočiek úradu,
g) rokuje o veciach predložených predsedom úradu a dozornou radou,
h) schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný
poriadok, mzdový poriadok, pravidlá financovania a hospodárenia úradu,
i) schvaľuje rokovací poriadok správnej rady.
2) Na zasadaní správnej rady a na mimoriadnom zasadaní správnej rady sa zúčastňuje
predseda úradu a predseda dozornej rady.
3) Správna rada sa riadi štatútom a rokovacím poriadkom.
Článok 5
Dozorná rada
1) Dozorná rada má 5 členov a je kontrolným orgánom úradu. Členov dozornej rady volí a
odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády.
Dozorná rada:
a) kontroluje hospodárenie úradu,
b) schvaľuje rozpočet úradu,
c) vyjadruje sa k správe o činnosti úradu a svoje stanovisko predkladá správnej rade,
d) schvaľuje správu o hospodárení úradu,
e) schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky na návrh správnej rady,
f) schvaľuje ročnú účtovnú závierku overenú audítorom,
g) predkladá predsedovi úradu správu o svojej kontrolnej činnosti,
h) schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.
2) Členovia dozornej rady sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia úradu, najmä
nazerať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia úradu a požadovať potrebné
vysvetlenia od zamestnancov úradu a od členov správnej rady.
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3) Ak dozorná rada pri svojej činnosti zistí porušenie právnych predpisov v činnosti úradu,
bez zbytočného odkladu o tom informuje predsedu úradu.
4) Dozorná rada sa riadi štatútom a rokovacím poriadkom.
5) Rokovanie dozornej rady je neverejné a na jej rokovaní sa môžu zúčastniť prizvané osoby.
Článok 6
Kontrolná komisia
Kontrolná komisia bola novelou zákona č. 185/2012 zrušená dňom 1.7.2012.
Číslovanie ďalších článkov tejto smernice zostáva nezmenené.
Tretia časť
ORGANIZÁCIA ÚRADU
Článok 7
Základné členenie úradu a stupne riadenia
1) Úrad sa člení na:
a) ústredie,
b) pobočky,
c) pracoviská.
2) Ústredie úradu sa člení na sekcie a odbory.
3) Pobočka sa člení na oddelenia.
4) Úrad riadi predseda úradu, ktorý je štatutárnym a výkonným orgánom úradu.
5) Ústredie uplatňuje viacstupňový systém riadenia so základnými úrovňami, a to: predseda
úradu, sekcia, odbor.
6) Sekcia je útvar vykonávajúci komplexný súbor činností. Sekciu riadi a za jej činnosť
zodpovedá riaditeľ sekcie. Priamym nadriadeným riaditeľa sekcie je predseda úradu.
Sekcie sa členia na odbory.
7) Odbor je útvar, ktorý vykonáva súbor činností alebo plní viacero kompetencií v rámci
sekcie. Odbor riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ odboru, ktorého priamym
nadriadeným je riaditeľ príslušnej sekcie alebo predseda úradu. Centrum pre klasifikačný
systém a Kancelária predsedu úradu sa považuje za odbor v priamej riadiacej pôsobnosti
predsedu úradu.
8) Pobočka je organizačný útvar úradu zriadený na výkon pôsobnosti vo vymedzenom
územnom obvode stanovenom rozhodnutím predsedu úradu. Pobočku úradu riadi a za
jej činnosť zodpovedá riaditeľ pobočky.
9) Pobočka uplatňuje dvojstupňový systém riadenia s úrovňami: riaditeľ pobočky a vedúci
oddelenia.
10) Oddelenie je útvar, ktorý vykonáva špecializovane zameraný súbor činností v rámci
kompetencie pobočky. Oddelenie riadi a za jej činnosť zodpovedá vedúci oddelenia.
Vedúceho oddelenia riadi riaditeľ pobočky.
11) Pracovisko riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci lekár pracoviska. Vedúceho lekára
riadi riaditeľ OSLaPA .
12) Organizačná štruktúra úradu je uvedená v prílohách: č. 1 – ústredie, č. 2 – pobočka, č. 3
– pobočka Trenčín. Prílohu č. 4 tvorí číselník útvarov úradu. Prílohu č. 5 tvorí zoznam
skratiek .
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Článok 8
Všeobecná pôsobnosť útvarov
1) Každý útvar v rozsahu svojej pôsobnosti:
a) pripravuje a podieľa sa na vyhodnotení koncepčných a strategických materiálov
úradu a na vypracovávaní súhrnných stanovísk úradu k zásadným materiálom
predkladaným úradom na rokovanie orgánov úradu,
b) pripravuje podklady do plánu hlavných úloh úradu na príslušný kalendárny rok,
c) poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení
neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 211/2000 Z. z.“),
d) pripravuje podklady pre ročnú správu o činnosti úradu a správu o stave
vykonávania verejného zdravotného poistenia,
e) je povinný pri plnení úloh poskytnúť súčinnosť inému organizačnému útvaru.
2) Konkrétna pôsobnosť, ako aj rozsah činností a úlohy jednotlivých útvarov je vymedzená
v príslušných článkoch tohto organizačného poriadku.
Článok 9
Vedúci zamestnanci a vedenie úradu
1) Vedúcimi zamestnancami úradu sú:
a) predseda úradu,
b) zástupca predsedu úradu,
c) riaditelia sekcií,
d) riaditelia odborov,
e) riaditelia pobočiek,
f) vedúci oddelení,
g) vedúci lekári pracovísk SLaPA.
2) Vedenie úradu tvoria:
a) predseda úradu,
b) zástupca predsedu úradu,
c) riaditelia sekcií,
d) riaditelia odborov v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu úradu,
e) riaditelia pobočiek.
Článok 10
Zodpovednosť vedúcich zamestnancov úradu
1) Práva, povinnosti a zodpovednosť vedúcich zamestnancov úradu ustanovuje zákon č.
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov, uznesenia správnej rady a dozornej rady úradu, iné
všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný
poriadok a pracovný poriadok.
2) Vedúci zamestnanec riadi vymedzený útvar, zodpovedá za jeho činnosť a kontroluje ju.
Činnosť útvaru je vymedzená rozsahom a úlohami, ktoré plní. Vedúci zamestnanec
zodpovedá priamemu nadriadenému alebo orgánu stanovenému zákonom.
3) Pri plnení úloh vyžadujúcich spoluprácu je povinný každý vedúci zamestnanec v rozsahu
svojej pôsobnosti zabezpečiť súčinnosť medzi útvarmi, ktoré sa na plnení úlohy
podieľajú.
4) Vedúci zamestnanec v oblasti pracovnoprávnych vzťahov:
a) zodpovedá za náplň pracovnej činnosti podriadených zamestnancov,
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b) hodnotí podriadených zamestnancov,
c) zabezpečuje a dohliada na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.
Článok 11
Zastupovanie vedúceho zamestnanca
1) Predsedu úradu zastupuje počas jeho neprítomnosti zástupca predsedu úradu. V prípade
neprítomnosti zástupcu predseda úradu poverí zastupovaním iného vedúceho
zamestnanca.
2) Vedúceho zamestnanca počas jeho neprítomnosti zastupuje jeho zástupca. Zoznam
zamestnancov poverených zastupovaním počas neprítomnosti vedúceho zamestnanca
vedie odbor ľudských zdrojov. Zástupcu vedúceho zamestnanca vymenúva a odvoláva
predseda úradu na návrh vedúceho zamestnanca. Zástupca vedúceho zamestnanca
nemôže poveriť inú osobu výkonom práv a povinností vedúceho zamestnanca.
Článok 12
Poradné orgány
1) Na zabezpečenie operatívnej koordinácie činnosti útvarov, objektívneho a kolektívneho
posudzovania alebo spracovania návrhov na riešenie koncepčných otázok rozvoja,
riadenia a hospodárenia, zriaďuje predseda úradu poradné orgány:
a) porada vedenia je riadiacim a poradným orgánom predsedu pre riešenie zásadných
otázok riadenia, organizácie a rozvoja úradu vo všetkých oblastiach jej činnosti;
porady predsedu úradu sa zúčastňujú: zástupca predsedu úradu, riaditelia sekcií,
riaditelia priamo riadených odborov a prizvaní zamestnanci úradu na základe
rozhodnutia predsedu úradu,
b) gremiálna porada je poradným orgánom porady vedenia pre zabezpečenie
vzájomnej informovanosti a koordinácie činnosti ústredia a pobočiek; gremiálnej
porady sa zúčastňujú: členovia porady vedenia a riaditelia pobočiek, ako aj ďalší
zamestnanci úradu na základe rozhodnutia predsedu úradu,
c) pracovná skupina,
d) poradná komisia (odborná, rozkladová, osobitná, škodová, inventarizačná,
vyraďovacia, sociálna a pod.),
e) zbor konzultantov,
f) poradca predsedu.
2)

Postavenie, úlohy, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov
štatúty alebo iné predpisy, ktoré vydáva predseda úradu.

upravujú ich

Článok 13
Nástroje a zásady riadenia úradu
1) Riadenie úradu sa realizuje prostredníctvom sústavy nástrojov riadenia, ktorými sú:
a) zákon č. 581/2004 Z. z. v platnom znení a iné príslušné všeobecne záväzné právne
predpisy,
b) vnútorné predpisy úradu,
c) úlohy uložené z porád,
d) úlohy uložené písomne alebo ústne vedúcim zamestnancom.
2) Sústavu vnútorných predpisov úradu schvaľovaných správnou radou tvorí:
a) organizačný poriadok,
b) pracovný poriadok,
c) mzdový poriadok,
d) pravidlá financovania a hospodárenia úradu.
3) Sústavu vnútorných predpisov úradu schvaľovaných dozornou radou tvorí:
a) rozpočet úradu,
b) správa o hospodárení úradu za I. polrok,
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c) správa o hospodárení úradu za kalendárny rok.
4) Vnútorný predpis upravuje podrobnosti o zabezpečení činnosti a úloh úradu
ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vnútorné predpisy vydáva
predseda úradu. Ak sa na platnosť a účinnosť vnútorného predpisu vyžaduje schválenie
správnou radou alebo dozornou radou, vnútorný predpis možno vydať až po tomto
schválení.
5) V riadení úradu je uplatňovaný princíp jediného vedúceho, t. j. každý zamestnanec úradu
podlieha jedinému vedúcemu zamestnancovi úradu podľa organizačnej štruktúry.
Štvrtá časť
ČLENENIE ÚRADU A PÔSOBNOSŤ ÚTVAROV A ZAMESTNANCOV
Článok 14
Základné členenie ústredia úradu
1) Ústredie je najvyšším stupňom riadenia a člení sa na:
a) predsedu úradu (PÚ),
b) zástupcu predsedu úradu a kanceláriu zástupcu predsedu úradu (ZPÚ, KZPÚ),
c) sekciu dohľadu nad zdravotným poistením (SDZP),
d) sekciu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou (SDZS),
e) sekciu ekonomiky (SE),
f) odbory v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu úradu:
1. kancelária predsedu úradu (KPU),
2. centrum pre klasifikačný systém (CKS),
3. právny odbor (PO),
4. odbor vnútornej kontroly (OVK),
5. odbor ľudských zdrojov (OĽZ),
6. odbor informatiky (OI),
7. odbor analýz (OA),
8. odbor súdneho lekárstva a patologickej anatómie (OSLaPA).
2) Členenie jednotlivých sekcií na odbory je vymedzené v ďalších článkoch smernice.
Článok 15
Kancelária predsedu úradu
1) Kanceláriu predsedu úradu riadi riaditeľ kancelárie predsedu úradu.
Kancelária predsedu v rámci svojej pôsobnosti:
a) vedie a koordinuje evidenciu návštev predsedu úradu a zabezpečuje podkladové
materiály pre prijatia u predsedu,
b) vybavuje bežnú korešpondenciu predsedu úradu,
c) spolupracuje s jednotlivými organizačnými útvarmi úradu a orgánmi štátnej
správy, vlády a národnej rady,
d) zabezpečuje:
1. prideľovanie pošty podľa vecnej príslušnosti,
2. sledovanie úloh vyplývajúcich zo zasadnutí poradných orgánov predsedu,
3. prípravu zahraničných pracovných ciest predsedu a zamestnancov úradu,
4. úlohy spojené s činnosťou kontaktnej osoby so správnou a dozornou radou,
5. pracovné stretnutia predsedu úradu, rokovania správnej a dozornej rady
a iné stretnutia podľa pokynov nadriadeného,
6. vyhotovovanie písomných záznamov z rokovaní porád predsedu úradu,
gremiálnych porád, rokovaní správnej a dozornej rady a iných pracovných
stretnutí podľa pokynov nadriadeného,
7. vydávanie vestníka úradu,
8. komunikáciu s printovými a elektronickými médiami,
9. prípravu materiálov na porady predsedu úradu, na gremiálne porady
a zasadnutia správnej a dozornej rady,
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e) organizuje:
1. tlačové konferencie,
2. besedy a tematické semináre so zástupcami masmédií,
3. rokovania so zahraničnými partnermi úradu,
f) archivuje:
1. korešpondenciu súvisiacu s agendou kancelárie predsedu úradu,
2. nahrávky tlačových konferencií úradu,
3. materiály predložené na rokovania správnej a dozornej rady úradu,
gremiálnej porady a porady predsedu,
g) koordinuje:
1) plán činnosti správnej a dozornej rady,
2) vzťahy úradu voči zahraničným partnerom úradu,
3) činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou prostredníctvom hovorcu
úradu,
h) vykonáva jazykovú korektúru vnútorných predpisov,
i) sleduje a podieľa sa na zabezpečení plnenia plánu činností správnej a dozornej
rady a plnenia uznesení prijatých na ich rokovaniach,
j) vypracováva komunikačnú stratégiu úradu,
k) monitoruje tlač a elektronické médiá, analyticky spracováva informácie o rezorte
zdravotníctva publikované v prostriedkoch masovej komunikácie,
l) zodpovedá za prípravu tlačových materiálov úradu a zverejňovanie zásadných
materiálov a informácií o činnosti úradu,
m) plní funkciu gestora úpravy internetovej stránky úradu,
n) sleduje plnenie úloh vyplývajúcich z porady predsedu a gremiálnej porady.
Článok 16
Zástupca predsedu úradu
1) Zástupca predsedu úradu:
a) zastupuje predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti v úrade,
b) organizuje a riadi činnosť úradu pri riešení úloh zverených predsedom úradu,
c) podieľa sa na príprave a na vyhodnotení koncepčných a strategických materiálov
úradu a na vypracovávaní súhrnných stanovísk úradu k zásadným materiálom
predkladaných úradom na rokovanie orgánov úradu,
d) zabezpečuje v spolupráci s ostatnými útvarmi úradu vypracovanie správy
o vykonávaní verejného zdravotného poistenia a správy o činnosti úradu,
e) koordinuje prípravu plánu hlavných úloh úradu na príslušný kalendárny rok,
f) vykonáva činnosti podľa osobitného poverenia predsedu úradu,
g) koordinuje prípravu a realizáciu projektov, do ktorých je úrad zapojený,
h) poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,
i) zabezpečuje činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej
ochrany,
j) vykonáva poradenskú činnosť v oblasti odborných, metodických, organizačných,
kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP
a PO a zároveň plní úlohy na úseku zdravotného dohľadu vo vzťahu k práci.
2) Kancelária zástupcu predsedu úradu:
a) archivuje korešpondenciu súvisiacu s agendou kancelárie zástupcu predsedu úradu,
b) vedie evidenciu návštev zástupcu predsedu úradu a zabezpečuje podkladové
materiály pre prijatia,
c) vybavuje bežnú korešpondenciu zástupcu predsedu úradu,
d) zabezpečuje prideľovanie pošty podľa vecnej príslušnosti,
e) zabezpečuje, archivuje a vedie agendu BOZP a PO.
Článok 17
Sekcia dohľadu nad zdravotným poistením
1) Sekcia rozhoduje v prvom stupni správneho konania o:
a) žiadosti o vydanie povolenia podľa § 36 zákona č. 581/2004 Z. z.,
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b)
c)
d)
e)
f)

vydaní povolenia podľa § 37 zákona č. 581/2004 Z. z.,
zrušení povolenia podľa § 39 zákona č. 581/2004 Z. z.,
vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa § 41 zákona č. 581/2004 Z. z.,
uložení sankcie zdravotnej poisťovni podľa § 50 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z.,
mesačnom prerozdelení preddavkov na poistné podľa§ 27 zákona č. 580/2004Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 580/2004 Z. z.),
g) ročnom prerozdelení poistného podľa § 27a zákona č. 580/2004 Z. z.,
h) pohľadávkach z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť
uplatnených zdravotnou poisťovňou podľa § 18 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona
č. 581/2004 Z. z.,
i) o žiadosti o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z., ktorá vecne patrí do
pôsobnosti sekcie.

O konaní vo veciach vydania rozhodnutia úradu podľa písm. a) až j) tohto článku je sekcia
povinná informovať poradu predsedu.
2) Sekcia sa člení na:
a) odbor dohľadu nad zdravotnými poisťovňami,
b) odbor pohľadávok a pokút,
c) odbor medzinárodných vzťahov a zúčtovania,
d) odbor centrálnej evidencie.
3) Odbor dohľadu nad zdravotnými poisťovňami:
a) vykonáva úkony prvostupňového správneho orgánu a pripravuje návrhy rozhodnutí
vo veciach, o ktorých rozhoduje sekcia v prvom stupni správneho konania podľa ods.
1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku,
b) vypracováva stratégiu a koncepciu dohľadu nad ZP a plán dohľadu na príslušný rok,
c) vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením,
d) sleduje plnenie oznamovacích a informačných povinností zdravotných poisťovní,
e) sleduje a vyhodnocuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní,
f) dohliada a kontroluje plnenie podmienok žiadostí na vydanie, zmenu, zrušenie, zánik
platnosti povolenia, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas úradu,
g) sleduje a analyzuje hospodárenie zdravotných poisťovní v termínoch stanovených
platnými právnymi predpismi,
h) dohliada nad stratégiou nákupu zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotných
poisťovniach,
i) dohliada, sleduje a analyzuje vzorové zmluvy zdravotných poisťovní z pohľadu ich
štruktúry, cenových podmienok, efektívnosti a hospodárnosti verejných zdrojov,
j) vypracováva a predkladá informácie o hospodárení a nákupe zdravotnej starostlivosti
zdravotných poisťovní,
k) sleduje plán činnosti zdravotných poisťovní,
l) rieši podania a sťažnosti súvisiace s verejným zdravotným poistením,
m) navrhuje uloženie sankcií zdravotným poisťovniam a kontroluje ich plnenie,
n) pripravuje metodické usmernenia pre zdravotné poisťovne, platiteľov poistného
a poistencov,
o) spolupracuje s MZ SR a MF SR na príprave všeobecne záväzných predpisov
týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
p) zastupuje úrad pred súdmi vo veciach kompetenčne prislúchajúcich správnych
konaní na základe poverenia predsedu úradu,
q) pripravuje podklady pre návrhy trestných oznámení pri dôvodnom podozrení na
spáchanie trestného činu v súvislosti s verejným zdravotným poistením a predkladá
ich právnemu odboru,
r) vypracováva správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia
v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi úradu,
s) predkladá predsedovi úradu správu o stave vykonávania verejného zdravotného
poistenia na rokovanie správnej a dozornej rady úradu a do vlády Slovenskej
republiky,
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t) zasiela MZ SR kópie rozhodnutí o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
vydané jednotlivým zdravotným poisťovniam a kópie rozhodnutí o ročnom
prerozdeľovaní poistného vydané jednotlivým zdravotným poisťovniam do troch dní
od vydania rozhodnutí,
u) rieši podnety poistencov a platiteľov poistného vydaných výkazov nedoplatkov
a výsledku ročného zúčtovania poisteného vykonávaného ZP.
4) Odbor pohľadávok a pokút:
a) vykonáva úkony prvostupňového správneho orgánu a pripravuje návrhy rozhodnutí
vo veciach, o ktorých rozhoduje sekcia v prvom stupni správneho konania podľa
ods. 1 písm. h) až i) tohto článku,
b) vykonáva úkony druhostupňového správneho orgánu a pripravuje návrhy
druhostupňových rozhodnutí:
1. o pohľadávkach na poistnom na verejné zdravotné poistenie a o úrokoch
z omeškania podľa § 18 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 581/2004 Z. z.,
2. o pohľadávkach na poistnom na zdravotné poistenie, o poplatkoch
z omeškania a poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona
č. 273/1994 Z. z.,
3. v správnych konaniach nedokončených zdravotnými poisťovňami podľa § 84
zákona č. 581/2004 Z. z.,
4. vo veciach pokút ukladaných poistencom a platiteľom poistného podľa § 26
zákona č. 580/2004 Z. z.,
5. vo veci pokút ukladaných úradu poverenému vedením matriky podľa § 26
zákona č. 580/2004 Z. z.,
6. vo veci preplatku uplatneného platiteľom poistného, ak ide o pohľadávky
vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa § 18 ods. l písm. a)
bod 4. zákona č. 581/2004 Z. z.,
c) vedie evidenciu všetkých právoplatných rozhodnutí o pokutách uložených úradom,
d) kontroluje úhrady právoplatne uložených pokút na základe rozhodnutí
vyplývajúcich z výsledku dohľadu nad zdravotným poistením a správnym
poskytovaním zdravotnej starostlivosti, úhrady pokút platiteľov poistného,
e) zabezpečuje všetky úkony pri uplatňovaní a vymáhaní pohľadávok úradu z titulu
právoplatne uložených pokút,
f) metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje pobočku Trenčín v oblasti vydávania
prvostupňových rozhodnutí o pohľadávkach na poistnom platobným výmerom voči
platiteľom poistného, v oblasti ukladania pokút poistencom a platiteľom poistného
za porušenie povinností ustanovených zákonom vrátane metodiky pre vydávanie
platobných výmerov podľa osobitného konania v zmysle platnej legislatívy,
g) zabezpečuje výkon dohľadu na diaľku nad platiteľmi poistného,
h) vykonáva dohľad v zdravotných poisťovniach nad verejným zdravotným poistením
v rozsahu agendy odboru,
i) zastupuje úrad pred súdmi a inými príslušnými orgánmi na základe poverenia
predsedom úradu,
j) rieši podnety poistencov a platiteľov poistného v rámci ročného zúčtovania
poisteného, okrem podnetov z výsledku ročného zúčtovania vykonávaného ZP,
k) pripravuje metodické usmernenia pre zdravotné poisťovne, platiteľov poistného
a poistencov v rozsahu agendy odboru,
l) zabezpečuje spätné vymáhanie pohľadávok na zdravotnom poistení (poistné
príspevky na zdravotné poistenie) pre príslušné inštitúcie z iných členských štátov
EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska a pre zdravotné poisťovne
so sídlom v Slovenskej republike v EÚ a pri výkone spätného vymáhania
pohľadávok spolupracuje s odborom medzinárodných vzťahov a zúčtovania.
5) Odbor medzinárodných vzťahov a zúčtovania:
a) zabezpečuje úlohy pre úrad vyplývajúce z postavenia styčného úradu pre vecné
dávky zdravotného poistenia v zmysle Nariadení ES,
b) pripravuje dohody so styčnými orgánmi iných členských štátov EÚ, Európskeho
hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, ktoré riešia koordináciu vecných dávok
verejného zdravotného poistenia,
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c) zabezpečuje administráciu realizácie finančných operácií medzi úradom - styčným
orgánom, jednotlivými zdravotnými poisťovňami Slovenskej republiky a medzi
styčným orgánom - úradom a styčnými orgánmi iných členských štátov EÚ,
Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska,
d) vypracováva metodické usmernenia pre vykonávanie Nariadení ES a
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná pre oblasť
koordinácie vecných dávok,
e) poskytuje odborné poradenstvo vo vzťahu k externému prostrediu v oblasti
koordinácie vecných dávok,
f) zhromažďuje a distribuuje zdravotným poisťovniam v Slovenskej republike a ich
zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti informácie potrebné na
vykonávanie Nariadení ES a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská
republika viazaná,
g) poskytuje súčinnosť pri riešení sporov a dohodovacích konaní, vrátane spolupráce
s príslušnými orgánmi štátnej správy,
h) vykonáva analýzy údajov, dát a informácií, ktoré vyplývajú z vykonávania
Nariadení ES a medzinárodných zmlúv,
i) zabezpečuje tlačivá pre vykonávanie Nariadení ES a medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná,
j) zastupuje Slovenskú republiku v Rade audítorov,
k) spolupracuje so sociálnou poisťovňou pri výkone Nariadení ES, ako aj s MZ SR a
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri vypracovaní nót Slovenskej
republiky pre rokovania Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho
zabezpečenia, ako aj pri príprave medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení
a ich vykonávacích dohôd,
l) pripravuje rozhodnutia o určení zdravotnej poisťovne pre poistencov, ktorí si
zdravotnú poisťovňu nemôžu vybrať,
m) koordinuje plnenie záväzkov Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv pre úrad,
n) plní úlohy národného administrátora v databáze príslušných inštitúcií v oblasti
vecných dávok za Slovenskú republiku,
o) spolupracuje s odborom pohľadávok a pokút pri výkone spätného vymáhania
pohľadávok na zdravotnom poistení pri komunikácii so styčnými orgánmi iných
členských štátov EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska,
p) zabezpečuje realizáciu projektu EESSI a úloh z neho vyplývajúcich pre úrad po
vecnej stránke.
6) Odbor centrálnej evidencie:
a) zodpovedá za definovanie dátového modelu úradu z dát externého a interného
prostredia pre potreby informačného systému úradu, v rozsahu svojej pôsobnosti,
b) vypracováva metodiku pre vedenie registrov, zoznamov a číselníkov (ďalej iba
„registre“), ktoré sú v jeho pôsobnosti a úrad má povinnosť ich viesť, v súčinnosti
s inými odbornými útvarmi úradu tieto registre aktualizuje a kontroluje
dodržiavanie ich vedenia,
c) zabezpečuje interné a externé dátové toky úradu a riadi tento proces,
d) metodicky riadi prideľovanie číselných kódov lekárom a vybraným pracovníkom
v zdravotníctve
a poskytovateľom
zdravotnej
starostlivosti
v súčinnosti
s organizačnými útvarmi úradu a zabezpečuje ich aktualizáciu,
e) metodicky riadi evidovanie oznámení o úmrtí a vyhlásení za mŕtveho,
f) kontroluje plnenie oznamovacích a informačných povinností subjektov, ktorých
údaje a doklady spracováva a zistené nedostatky oznamuje príslušným útvarom
úradu,
g) zabezpečuje prijímanie a uloženie údajov zasielaných od iných subjektov, ktoré sú
úradu zasielané v rámci oznamovacích a informačných povinností,
h) spolupracuje s MZ SR, NCZI, ZP, MV SR a ďalšími subjektmi v oblasti
štandardizácie výmeny dát v rezorte zdravotníctva,
i) zodpovedá za budovanie, správu a aktualizáciu databáz, ktoré je úrad povinný viesť
v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z, v rozsahu svojej pôsobnosti,
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j) na základe požiadaviek jednotlivých útvarov úradu vytvára štatistické prehľady,
zostavy z údajov z databázy úradu v rozsahu jeho pôsobnosti,
k) zodpovedná za prípravu a realizáciu dohôd na výmenu údajov vo vzťahu k CRP
s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými inštitúciami, aktualizuje dohody
a zodpovedá za zber a odovzdávanie údajov zdravotným poisťovniam.
Článok 18
Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
1) Sekcia rozhoduje v prvom stupni správneho konania o:
a) uložení sankcie zdravotnej poisťovni podľa § 50 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z.z. vo
veciach nákupu zdravotnej starostlivosti,
b) žiadosti o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z., ktorá vecne patrí do pôsobnosti
sekcie.
2) Sekcia sa člení na:
a) odbor dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
b) odbor dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti.
3) Odbor dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti:
a) navrhuje a vedie evidenciu zboru konzultantov a znalcov na riešenie prípadov v rámci
výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonáva odbornú
analýzu a znalecké posudky jednotlivých klinických prípadov podľa požiadavky úradu,
b) navrhuje nestálych členov odbornej komisie predsedu úradu, ktorá posudzuje závažné
a nejasné prípady vznikajúce v súvislosti so šetrením správne poskytovanej zdravotnej
starostlivosti – v závislosti od platného štatútu odbornej komisie predsedu úradu,
c) vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti formou dohľadu na
diaľku a na mieste v osobitne závažných prípadoch,
d) organizačne zabezpečuje poradnú (osobitnú) komisiu pre posudzovanie sankcií,
v prípadoch spojených s úmrtím, pri ktorých výkonom dohľadu bolo zistené porušenie
§ 4 ods. 3 zákona č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
e) zabezpečuje nedotknuteľnosť dokumentácie súvisiacej s prešetrovaným podnetom
alebo sťažnosťou,
f) vedie evidenciu uložených sankcií a pokút v prípadoch týkajúcich sa nesprávne
poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
g) vykonáva úkony druhostupňového správneho orgánu a pripravuje návrhy
druhostupňových rozhodnutí vo veciach ukladania sankcií poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti podľa § 50 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.,
h) spolupracuje s príslušnou komorou pri vydávaní rozhodnutí pre nečinnosť
disciplinárnej komisie v prípade jej nečinnosti, vo veci uloženia disciplinárneho
opatrenia za porušenie povinnosti člena príslušnej stavovskej organizácie,
i) vyhotovuje podklady pre ročnú správu o vybavovaní podnetov, sťažností a podaní
a návrh k správe o činnosti úradu a správu o dohľade nad poskytovaním zdravotnej
starostlivosti,
j) eviduje zoznam zaslaných poverení na výkon dohľadu za sekciu,
k) pripravuje v spolupráci so SE metodiku zberu dát potrebných pre analýzy,
l) spracováva podklady z klinicky zaujímavých dohľadov a podieľa sa na vydávaní
kazuistík,
m) prezentuje kazuistiky úradu na odborných podujatiach odborných spoločností SLS
a v rámci edukačných aktivít úradu a SLK,
n) v súčinnosti s pobočkami úradu kontroluje prijatie a plnenie opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
o) vedie databázu pochybení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a databázu
informácií o plnení opatrení poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, z vedených
databáz vypracováva analytické prehľady a poskytuje z nich podklady,
p) zaoberá sa problematikou bezpečnosti pacientov, analyzuje a klasifikuje nepriaznivé
udalosti, nehody, omyly a chyby vzniknuté pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
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q) vykonáva preventívnu činnosť na základe zistených pochybení a nežiaducich udalostí
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
r) organizačne zabezpečuje odbornú komisiu predsedu úradu,
s) vypracováva ročnú správu o prevencii a kontrole nápravných opatrení a predkladá
predsedovi úradu,
t) vykonáva úkony prvostupňového správneho orgánu a pripravuje návrhy rozhodnutí vo
veciach, o ktorých rozhoduje sekcia v prvom stupni správneho konania podľa ods. 1
písm. b), ak sa požadovaná informácia týka vecnej pôsobnosti odboru,
u) plní úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov v oblasti zdravotnej starostlivosti,
v) sleduje vo svojej pôsobnosti dodržiavanie zákonných lehôt pri vybavovaní sťažností
úradom,
w) podáva návrhy na uloženie sankcií podľa § 50 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z., ktoré
ukladá príslušný orgán podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
z) predkladá návrhy rozhodnutí vo veci vznesenia námietky zaujatosti pri výkone dohľadu
nad zdravotnou starostlivosťou,
aa) metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje pobočky v oblasti dohľadu nad poskytovaním
zdravotnej starostlivosti,
ab) pripravuje vnútorné predpisy, metodické usmernenia a odporúčania úradu súvisiace
s dohľadom nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
ac) plní úlohy v oblasti poradenstva a konzultácií poistencom, poskytovateľom,
organizáciám na základe ich požiadaviek ,
ad)spolupracuje s MZ SR, odbornými spoločnosťami, predstaviteľmi pacientskych
organizácií a občianskych združení.
4 ) Odbor dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti:
a) vykonáva dohľad v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
b) dohliada a vyhodnocuje naplnenie verejnej minimálnej siete poskytovateľov
podľa foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti,
c) dohliada na plnenie povinnosti zdravotnej poisťovne uzatvárať zmluvu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, ak má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
najmenej s jedným jej poistencom, s každým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti
a s každým poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby,
d) hodnotí kritériá pre uzatváranie zmlúv, kontroluje uverejňovanie kritérií na
internetovej stránke zdravotných poisťovní,
e) dohliada na poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa efektívnosti plnenia
kritérií a na ich zohľadňovanie pri uzatváraní zmlúv,
f) v spolupráci so sekciou dohľadu nad zdravotným poistením a s odborom analýz
dohliada na zaraďovanie a vyraďovanie poistencov na dispenzarizáciu,
g) v spolupráci so sekciou dohľadu nad zdravotným poistením a odborom analýz dohliada
na tvorbu a vedenie zoznamov poistencov čakajúcich na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti,
h) dohliada na dodržiavanie zákonných povinností zdravotnej poisťovne v oblasti
indikátorov kvality,
i) dohliada na oprávnenosť vypovedania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
zdravotnými poisťovňami,
j) dohliada na oprávnenosť vypovedania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
poskytovateľom,
k) dohliada na obstarávanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických prípravkov
pre poistencov,
l) zabezpečuje v súčinnosti s odborom medzinárodných vzťahov a zúčtovania overenie
výšky úhrady účtovných dokladov pri plnení záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva
z medzinárodných zmlúv,
m) pripravuje návrhy na uloženie sankcií zdravotným poisťovniam pri porušení právnych
predpisov v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti,
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n) vykonáva úkony prvostupňového správneho orgánu a pripravuje návrhy rozhodnutí vo
veciach, o ktorých rozhoduje sekcia v prvom stupni správneho konania podľa ods. 1
písm. a) a písm. b), ak sa požadovaná informácia týka vecnej pôsobnosti odboru,
o) vykonáva úkony druhostupňového správneho orgánu a pripravuje návrhy
druhostupňových rozhodnutí vo veciach odvolaní proti rozhodnutiu zdravotnej
poisťovne o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou
starostlivosťou v inom členskom štáte EÚ,
p) spolupracuje s odborom analýz pri vypracovaní plánu analýz na príslušný kalendárny
rok a pri príprave metodiky zberu dát potrebných pre analýzy,
q) zodpovedá za vypracovanie ročnej správy o výkone dohľadu nad nákupom zdravotnej
starostlivosti,
r) vyhotovuje podklady príslušnej časti správy o činnosti úradu a príslušnej časti správy
o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia,
s) plní úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov v oblasti verejného zdravotného
poistenia,
t) sleduje vo svojej pôsobnosti dodržiavanie zákonných lehôt pri vybavovaní sťažností
úradom,
u) podáva návrhy na uloženie sankcií podľa § 50 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z., ktoré
ukladá príslušný orgán podľa zákona č. 578/2004 Z. . o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v) predkladá návrhy rozhodnutí vo veci vznesenia námietky zaujatosti pri výkone dohľadu
nad nákupom zdravotnej starostlivosti,
w) metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje pobočky v oblasti dohľadu nad nákupom
zdravotnej starostlivosti,
x) pripravuje vnútorné predpisy, metodické usmernenia a odporúčania úradu súvisiace
s dohľadom nad nákupom zdravotnej starostlivosti,
y) plní úlohy v oblasti poradenstva a konzultácií poistencom, poskytovateľom,
organizáciám na základe ich požiadaviek,
z) spolupracuje s MZ SR, odbornými spoločnosťami, zdravotnými poisťovňami,
predstaviteľmi pacientskych organizácií a občianskych združení.
Článok 19
Sekcia ekonomiky
2) Sekcia sa člení na:
a) odbor rozpočtu a financovania,
b) odbor správy majetku a služieb.
3) Odbor rozpočtu a financovania:
a) realizuje účtovníctvo v rámci úradu a zodpovedá za jeho správne vedenie,
b) vedie evidenciu účtovných prípadov a s nimi súvisiacej dokumentácie pohľadávok
a záväzkov úradu,
c) zodpovedá za nakladanie so záväzkami a pohľadávkami úradu s odbornou
starostlivosťou,
d) zostavuje návrh rozpočtu úradu, vyhodnocuje a analyzuje jeho plnenie,
e) zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu na jednotlivé vecne príslušne útvary,
f) navrhuje opatrenia na zabránenie prípadného negatívneho vývoja rozpočtu úradu,
g) kontroluje plnenie príjmov a výdavkov úradu a navrhuje opatrenia,
h) vedie účty úradu a zodpovedá za správnosť ich vedenia,
i) vypracúva správu o hospodárení úradu a zabezpečuje jej predloženie na rokovanie
vlády,
j) vedie pokladničnú agendu ústredia a vykonáva platobný styk so štátnou pokladnicou,
k) vykonáva likvidáciu výdavkov na pracovné cesty zamestnancov úradu,
l) zabezpečuje a riadi inventarizáciu majetku, pokladničnej hotovosti a cenín, pohľadávok
a záväzkov úradu a zabezpečuje obstaranie, výdaj, evidenciu a zúčtovanie stravných
lístkov zamestnancov úradu,
m) zostavuje súvahu a výkaz ziskov a strát za úrad,
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n) eviduje platby prijímané úradom, účtuje o platobných príkazoch a realizuje finančné
úhrady, ktoré vyplynuli z postavenia úradu ako styčného orgánu v rámci
medzinárodných vzťahov,
o) spracováva elektronické dáta zasielané cez integračné rozhranie z modulu ESF do
modulu účtovníctva,
p) informuje vecne príslušný odbor o úhradách pripísaných v prospech účtu úradu zo
styčných orgánov v iných členských štátoch EÚ,
q) zabezpečuje odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov medzi úradom a zdravotnými
poisťovňami.
3) Odbor správy majetku a služieb:
a) zodpovedá za hospodárenie s majetkom úradu a jeho efektívnym nakladaním,
b) zabezpečuje tovary a služby potrebné pre činnosť úradu,
c) vedie evidenciu hmotného majetku, zásob a inventárnych predmetov, vedie evidenciu
drobných pracovných pomôcok na osobných kartách zamestnancov ústredia,
d) zabezpečuje obstaranie všeobecného a špeciálneho materiálu potrebného na
zabezpečenie činnosti úradu, pobočiek a pracovísk SLaPA,
e) zabezpečuje komplexnú prevádzku a správu nehnuteľného majetku a hnuteľného
majetku vlastného a prenajatého,
f) zodpovedá za vecné plnenie zmlúv, ktorých je odborným gestorom,
g) vedie sklad tovaru, ktorý zabezpečuje vo svojej pôsobnosti v súlade s vymedzením
podľa EK,
h) zabezpečuje zaradenie obstaraného majetku do hmotného a nehmotného majetku,
i) zabezpečuje osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov ústredia
a pobočiek úradu,
j) zabezpečuje údržbu a servis budov a zariadení užívaných úradom,
k) zabezpečuje údržbu inventáru,
l) zabezpečuje prenájom priestorov a služby s tým spojené,
m) zabezpečuje prevádzkové poriadky za ústredie a pobočky úradu,
n) zodpovedá za prevádzku a údržbu motorových vozidiel vo vlastníctve úradu,
o) zabezpečuje styk s poštou, prijímanie, odosielanie a triedenie zásielok, evidenciu
záznamov,
p) zabezpečuje ďalšie služby potrebné pre činnosť úradu,
r) v oblasti registratúry:
1. zabezpečuje registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
2. metodicky usmerňuje a kontroluje dodržiavanie ustanovení registratúrneho
poriadku pri správe registratúr jednotlivých útvarov,
3. zabezpečuje
preberanie spisov z jednotlivých útvarov, ich evidovanie,
označovanie, ukladanie, bezpečnú úschovu, všestrannú ochranu a vyraďovanie
spisov.
Článok 20
Centrum pre klasifikačný systém
1) Úrad je centrom pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, ktorý vznikol
v zmysle § 20b zákona č. 581/2004 Z. z.
2) Centrum pre klasifikačný systém (CKS) v rámci svojej pôsobnosti:
a) zabezpečuje implementáciu pre klasifikačný systém na Slovensku,
b) zabezpečuje zber, spracovanie a kontrolu dát užívateľov klasifikačného systému,
c) vykonáva výpočet základných údajov pre nastavenie parametrov klasifikačného
systému a spracovanie podkladov pre zoznam diagnosticko-terapeutických skupín,
d) priebežne vyhodnocuje nastavenie parametrov z ekonomického hľadiska, klinického
hľadiska a štatistického hľadiska,
e) predkladá návrhy na sledovanie ďalších ukazovateľov charakterizujúcich kvalitu a
efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
f) zabezpečuje prevádzku, správu a vývoj referenčnej databázy,
g) zabezpečuje správu a vývoj programového vybavenia,
h) vykonáva analýzy, poradenstvo a školenia,
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i) zabezpečuje odovzdávanie štatistických a analytických výstupov zo spracovania dát pre
potrebu užívateľov klasifikačného systému,
j) zabezpečuje distribúciu aktualizovaných verzií programového vybavenia užívateľom
klasifikačného systému,
k) zabezpečuje ochranu bezpečnosti dát odovzdaných užívateľovi klasifikačného systému.
Článok 21
Právny odbor
1) Právny odbor v rámci svojej pôsobnosti:
a) v oblasti medzirezortných pripomienkových konaní:
1. pripomienkuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov,
2. zabezpečuje pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných právnych
predpisov ostatnými organizačnými útvarmi úradu prostredníctvom IS úradu,
3. metodicky usmerňuje proces pripomienkovania všeobecne záväzných právnych
predpisov ostatnými útvarmi úradu,
4. vedie centrálnu evidenciu medzirezortných pripomienkových konaní v IS
úradu,
b) v oblasti vydávania predpisov úradu:
1. pripravuje návrhy predpisov úradu, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti,
2. predkladá pripomienky k návrhom ostatných predpisov úradu z hľadiska ich
súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
3. vedie centrálnu evidenciu predpisov úradu,
4. informuje organizačné útvary úradu o vydaní nového predpisu úradu,
c) v oblasti uzatvárania zmlúv:
1. vyjadruje sa k návrhom zmlúv predložených úradu,
2. pripravuje návrhy zmlúv úradu,
3. zabezpečuje predkladanie zmlúv na podpis predsedovi úradu,
4. zabezpečuje distribúciu zmlúv,
5. vedie centrálnu evidenciu zmlúv,
d) v oblasti zastupovania úradu pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci:
1. pripravuje podania na súdy a iné orgány verejnej moci vo veciach, ktoré
nepatria do pôsobnosti iného organizačného útvaru úradu,
2. zastupuje úrad v konaniach pred súdmi a inými orgánmi na základe písomného
poverenia,
3. kontroluje a metodicky usmerňuje vedenie evidencie súdnych sporov v IS
úradu,
4. metodicky usmerňuje právnikov ostatných organizačných útvarov v oblasti
vedenia súdnych sporov,
e) v oblasti správnych konaní:
1. vykonáva úkony druhostupňového správneho orgánu a pripravuje návrhy
rozhodnutí predsedu úradu v druhom stupni správneho konania vo veciach
verejného zdravotného poistenia,
2. vykonáva úkony druhostupňového správneho orgánu a pripravuje návrhy
rozhodnutí predsedu úradu v druhom stupni správneho konania vo veciach
nákupu zdravotnej starostlivosti,
f) v oblasti vybavovania žiadostí o informáciu:
1. pripravuje návrhy rozhodnutí predsedu úradu v druhom stupni správneho
konania vo veci nesprístupnenia informácie,
2. metodicky usmerňuje spôsob vybavovania žiadostí o informáciu,
3. kontroluje a metodicky usmerňuje vedenie centrálnej evidencie žiadostí
o informáciu v IS úradu,
g) pripravuje návrhy trestných oznámení vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti iného
organizačného útvaru úradu,
h) zabezpečuje vymáhanie pohľadávok úradu z obchodného styku,
i) pripravuje návrhy poverení a splnomocnení na právne úkony pre zamestnancov úradu,
j) poskytuje súčinnosť ostatným organizačným útvarom úradu pri riešení právnych
otázok,
k) v oblasti verejného obstarávania:
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1. zabezpečuje činnosti spojené s prípravou plánu verejného obstarávania,
2. pri realizácii verejného obstarávania vykonáva činnosti a úlohy, ktoré vyplývajú
úradu
ako verejnému obstarávateľovi podľa zákona o verejnom obstarávaní,
3. pripravuje súťažné podklady a zmluvy, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov,
4. vedie evidenciu agendy verejného obstarávania,
5. pripravuje písomnosti vo vzťahu k Úradu verejného obstarávania a Európskej
komisii.
Článok 22
Odbor vnútornej kontroly
1) Odbor vnútornej kontroly v rámci svojej pôsobnosti:
a) vypracováva plán kontrolnej činnosti úradu na príslušný rok,
b) vykonáva následnú finančnú kontrolu, vnútornú kontrolu a mimoriadnu kontrolu na
základe rozhodnutia predsedu úradu alebo dozornej rady,
c) kontroluje úroveň riadenia a organizácie práce jednotlivých organizačných útvarov,
d) kontroluje dodržiavanie a spôsob uplatnenia všeobecne záväzných právnych predpisov
a uznesení správnej a dozornej rady vedúcimi zamestnancami úradu,
e) predkladá výsledky vnútornej kontroly predsedovi úradu,
f) poskytuje ostatným odborným útvarom úradu metodické usmernenie v oblasti
kontroly, vybavovania sťažností a v oblasti zabezpečenia vedenia evidencie sťažností,
g) preveruje a vybavuje sťažnosti na činnosť úradu s výnimkou podaní podľa zákona č.
581/2004 Z. z. ,
h) spolupracuje pri vybavovaní podnetov a sťažností s ostatnými organizačnými útvarmi
úradu,
i) vypracováva a predkladá správu o výsledkoch vnútornej kontrolnej činnosti úradu na
poradu vedenia úradu a gremiálnu poradu,
j) spolupracuje na tvorbe vnútorných predpisov úradu,
k) vybavuje žiadosti o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z., ktoré nepatria do
pôsobnosti iného organizačného útvaru úradu a rozhoduje v prvom stupni správneho
konania v týchto veciach.
Článok 23
Odbor informatiky
1) Odbor informatiky v rámci svojej pôsobnosti:
a) vypracováva koncepciu informačného systému,
b) zabezpečuje a zodpovedá za metodické riadenie pobočiek a pracovísk úradu v oblasti
informačných technológií,
c) zabezpečuje jednotnú koordináciu technických a aplikačných služieb IT,
d) zabezpečuje komplexnú technickú vybavenosť úradu potrebným softvérom,
e) zabezpečuje technickú podporu všetkých užívateľov IS úradu,
f) zabezpečuje bezpečnosť IS úradu a ochranu osobných údajov v IS úradu, zabezpečuje a
monitoruje antivírovú ochranu,
g) zabezpečuje funkčnosť všetkých hardvérových a softvérových komponentov IS,
operačných systémov pracovných staníc, serverov a komunikačnej infraštruktúry
úradu,
h) zabezpečuje vybudovanie, prevádzku a údržbu hlasových a dátových služieb (siete LAN
a WAN) potrebných pre prevádzku IS úradu, rieši požiadavky na prekládku a likvidáciu
telefónnych liniek,
i) v spolupráci s dodávateľom IS zodpovedá za budovanie a správu databáz, ktoré sú
súčasťou IS úradu,
j) zabezpečuje vybudovanie lokálnej počítačovej siete úradu s paralelným vybudovaním
virtuálnej siete a online prepojenie jednotlivých čiastkových sietí všetkých
organizačných útvarov úradu,
k) zabezpečuje podporu pre užívateľov IS, správu prístupov do IS úradu a všetkých
bezpečnostných nastavení ICT,
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l) zabezpečuje konfiguráciu tlačiarní, zdieľaných diskových priestorov, riešenie
havarijných stavov v úrade,
m) zabezpečuje realizáciu projektu EESSI v podmienkach úradu z hľadiska HW a SW,
n) zodpovedá za definovanie dátového modelu úradu, aktualizáciu, za funkčnosť
aplikačného programového vybavenia ,
o) zodpovedá za riešenie požiadaviek jednotlivých útvarov úradu na IS,
p) analyzuje stav IS a komunikačných technológií úradu a navrhuje riešenia, zodpovedá za
koordináciu projektov IS a za systémovú, aplikačnú a technickú integráciu IS,
q) zabezpečuje správu a prevádzku internetových a intranetových služieb,
r) zabezpečuje licencie pre softvérové vybavenia úradu, jeho aktualizáciu a vedie
evidenciu licencií a softvéru obstaraného úradom,
s) rieši reklamácie a zabezpečuje záručný a pozáručný servis výpočtovej a tlačiarenskej
techniky a dodávok tovarov pre potreby IT,
t) zabezpečuje výpočtovú a tlačiarenskú techniku pre potreby úradu,
u) zastupuje Slovenskú republiku v Technickej komisii pre spracovanie údajov.
Článok 24
Odbor ľudských zdrojov
1) Odbor ľudských zdrojov v rámci svojej pôsobnosti:
a) v personálnej oblasti:
1. zodpovedá za personálnu politiku úradu,
2. spracováva komplexnú personálnu agendu vyplývajúcu z pracovnoprávnych
vzťahov v súlade s platnými právnymi predpismi,
3. vypracováva systemizáciu pracovných miest,
b) v mzdovej oblasti:
1. spracováva komplexnú mzdovú agendu v súlade s platnými právnymi
predpismi,
2. navrhuje systém odmeňovania zamestnancov,
3. sleduje a vyhodnocuje plnenie rozpočtu v oblasti mzdových prostriedkov,
c) v oblasti mzdovej a personálnej spracováva štatistické výkazy v súlade s platnými
právnymi predpismi,
d) v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov:
1. zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v zmysle požiadaviek vedúcich útvarov,
2. vydáva a eviduje osvedčenia pre lekárov poverených úradom na výkon
prehliadky mŕtveho,
e) v oblasti sociálnej politiky zabezpečuje sociálnu starostlivosť o zamestnancov úradu,
f) v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a odborom SLaPA:
1. zabezpečuje posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu všetkých zamestnancov
pracovísk SLaPA,
2. zabezpečuje posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov
pracujúcich s omamnými a psychotropnými látkami, jedovatými a veľmi
jedovatými látkami na pracoviskách SLaPA,
3. vykonáva kontrolu platnosti osvedčení u zamestnancov poverených
manipuláciou s tlakovými nádobami,
4. zabezpečuje imunizačný program zamestnancov pracovísk SLaPA,
5. zabezpečuje organizáciu rekondičných pobytov,
g) v oblasti vydávania predpisov úradu:
1. pripravuje návrhy predpisov úradu, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti,
2. predkladá pripomienky k návrhom ostatných predpisov úradu,
h) zabezpečuje a aktualizuje:
1. podpisové vzory zamestnancov úradu,
2. zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu,
3. zoznam zastupovania vedúcich zamestnancov počas ich neprítomnosti,
4. zoznam komisií predsedu úradu,
i) spolupracuje so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, doplnkovými
dôchodkovými spoločnosťami, úradmi práce, daňovými úradmi a inými orgánmi
štátnej a verejnej správy,
j) spolupracuje s uvedenými komisiami predsedu úradu:
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1.
2.
3.
4.
5.

mzdová komisia,
škodová komisia,
sociálna komisia,
komisia na likvidáciu osobných údajov,
komisia BOZP.
Článok 25
Odbor analýz

1) Odbor analýz v rámci svojej pôsobnosti:
a) zostavuje a vedie plán a metodiku základných analýz na základe požiadaviek
odborných útvarov úradu,
b) pripravuje metodiku zberu dát potrebných pre analýzy hospodárenia ZP,
c) vypracováva vnútorné predpisy v oblasti analýz,
d) navrhuje spôsob využívania dát, ktorými úrad disponuje v rámci IS,
e) navrhuje úpravy IS z hľadiska správy a využívania dát úradu,
e) vypracováva analytické prehľady z výkazov predkladaných úradu v rámci platnej
legislatívy, osobitných hlásení a z údajov vyžiadaných pri výkone dohľadu na základe
požiadavky odborných útvarov predsedu úradu a orgánov štátnej správy,
f) pripravuje podklady a koordinuje činnosti pre vypracovanie správy o stave
vykonávania verejného zdravotného poistenia v súčinnosti s vecne príslušnými
odbornými útvarmi úradu,
g) vypracováva analytické prehľady z databázy úradu vo vzťahu k poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti súvislosti s:
1. rozsahom poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
2. dostupnosťou a výkonovými ukazovateľmi zdravotnej starostlivosti,
3. nákupom zdravotnej starostlivosti,
h) spracováva podklady zo zdravotných poisťovní súvisiace s agendou pokút, analyzuje
a pripravuje podklady agendy pokút podľa požiadaviek SDZP,
i) spracováva evidenciu podkladov zo ZP súvisiacu s platobnými výmermi,
j) postupuje hromadne spracované podklady na správne konania na pobočku Trenčín
na ďalšie spracovanie,
k) vykonáva analýzy údajov, spracováva podklady a informácie poskytnuté zdravotnými
poisťovňami alebo získané iným zákonným spôsobom,
l) zabezpečuje spracovanie údajov zasielaných od iných subjektov, ktoré sú úradu
posielané v rámci zákonných oznamovacích a informačných povinností
m) v spolupráci so SDZS dohliada na zaraďovanie a vyraďovanie poistencov na
dispenzarizáciu,
n) v spolupráci so SDZS dohliada na tvorbu a vedenie zoznamov poistencov čakajúcich
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
o) vykonáva archiváciu spracovaných údajov, podkladov a informácií, poskytnutých
zdravotnými poisťovňami alebo získaných iným zákonným spôsobom,
p) poskytuje odborné poradenstvo vo vzťahu k internému a externému prostrediu
v oblasti koordinácie, spracovania a analýzy údajov, podkladov a informácií,
poskytnutých zdravotnými poisťovňami alebo získaných iným zákonným spôsobom,
q) komunikuje s ďalšími subjektmi v oblasti spracovania, analýzy údajov, podkladov
a informácií,
r) poskytuje súčinnosť pri rozhodovaní v riešení sporov v spolupráci s odbornými
útvarmi úradu,
s) vykonáva činnosti zamerané na vnútornú kontrolu včasnosti a správnosti
spracovávanej agendy,
t) sleduje vývoj v oblasti financovania zdravotníctva v SR a predkladá výpočet pre
určenie preddavkov zdravotných poisťovní pre záchranné služby v členských
krajinách EÚ,
u) vypracováva podklady potrebné pre výkon dohľadu úradu podľa požiadaviek vecne
príslušných útvarov z databáz úradu,
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v) realizuje kontrolu zaraďovania poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín,
pre mesačné prerozdelenie poistného podľa § 28 ods. 14 písm. d/ zákona 580/2004
Z .z. z predkladaných podkladov zdravotných poisťovní,
w) pripravuje podklady pre rozširovanie koncepčnej a analytickej činnosti úradu.
x) vypracováva návrhy , tvorí a spravuje manažérsky informačný systém, ako systém
vopred dohodnutej sústavy reportov, analýz, prehľadov pre potreby vedenia úradu
a pre podporu činností jednotlivých organizačných útvarov.
Článok 26
Odbor súdneho lekárstva a patologickej anatómie
1) Odbor súdneho lekárstva a patologickej anatómie v rámci svojej pôsobnosti:
a) v oblasti metodického riadenia:
1. vypracováva stratégiu a koncepciu rozvoja pracovísk SLaPA,
2. metodicky usmerňuje a riadi činnosť pracovísk SLaPA,
3. pripravuje koncepčné materiály zamerané na rozvoj pracovísk SLaPA
a vnútorné predpisy,
4. analyzuje údaje o prehliadkach mŕtvych v spolupráci s VÚC a poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti v oblasti indikácie pitiev,
5. riadi pobočky v oblasti prehliadok a prevozov mŕtvych tiel,
6. zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, stavovskými a odbornými spoločnosťami pri riešení problémov
súvisiacich s výkonom prehliadky mŕtveho a pitvy,
7. spolupracuje s odbornými a stavovskými organizáciami pri organizovaní
klinicko-patologických seminárov, ako aj pri organizácii odborných podujatí,
8. pripravuje podklady pre publikácie vrátane kazuistík,
9. spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami pri zabezpečovaní pregraduálnej
a postgraduálnej výučby,
10. spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní,
11. zodpovedá za spoluprácu pri odberoch tkanív s tkanivovými bankami a vytvára
podmienky pre ich činnosť,
12. spolupracuje pri tvorbe legislatívnych predpisov s MZ SR, ako aj ďalšími
orgánmi štátnej správy a samosprávy,
b) v oblasti evidenčnej a štatistickej činnosti:
1. spracováva štatistické údaje a analýzy výkonov pracovísk SLaPA pre potreby
úradu, NCZI a ŠÚ SR,
2. vydáva, podpisuje a eviduje poverenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
3. zasiela osvedčenia o školení a poverenia pre lekárov poverených úradom na
výkon prehliadky mŕtvych tiel,
4. vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu,
c) v oblasti zabezpečenia prevádzkovej činnosti:
1. pripravuje a zabezpečuje všetky administratívne činnosti týkajúce sa
obstarávania liehu pre potreby pracovísk SLaPA,
2. plní úlohy vyplývajúce z postavenia odborného gestora pre verejné obstarávanie
týkajúce sa materiálno-technického zabezpečenia pracovísk SLaPA,
3. zodpovedá za vecnú stránku odberateľských a dodávateľských objednávok
súvisiacich s činnosťou pracovísk SLaPA,
4. zabezpečuje materiálno-technické vybavenie pracovísk SLaPA,
5. zabezpečuje kontrolu správnosti likvidácie dodávateľských a odberateľských
faktúr,
6. zabezpečuje odstraňovanie chýb a nedostatkov zistených orgánom dozoru na
pracoviskách SLaPA,
7. zabezpečuje odstraňovanie chýb a nedostatkov z vlastnej kontrolnej činnosti
a činnosti kontrolných orgánov v oblasti činnosti OSLaPA v súlade so zmenou
legislatívy, resp. vnútorných predpisov,
8. je gestorom dodávateľských zmlúv súvisiacich s činnosťou pracovísk SLaPA,
d) v oblasti zabezpečenia bezpečnosti pri práci:
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1. zabezpečuje agendu omamných a psychotropných látok, prekurzorov a
substancií liekov pre vyšetrovacie metódy na toxikologických úsekoch pracovísk
SLaPA,
2. zabezpečuje agendu chemických látok a dezinfekčných prostriedkov na
jednotlivých pracoviskách SLaPA (karty bezpečnostných údajov, časy
pôsobenia, kategorizácia),
3. zabezpečuje agendu súvisiacu
s prácou s chemickými látkami, ako aj
chemickými látkami s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi,
4. určuje zamestnancov povinných absolvovať školenie potrebné k platnosti
osvedčenia na zabezpečenie agendy k manipulácii s tlakovými nádobami
v rozsahu svojej pôsobnosti,
5. zabezpečuje agendu v súvislosti s likvidáciou nebezpečných odpadov (chemické
a biologické) na pracoviskách SLaPA,
6. vykonáva hlásenia na jednotlivé RÚVZ vo veci informácie o zdravotných
rizikách a opatreniach vykonaných na ich odstránenie na pracoviskách SLaPA,
na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce,
7. zabezpečuje osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov
pracovísk SLaPA,
8. zabezpečuje agendu súvisiacu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia na príslušných
pracoviskách SLaPA,
9. zabezpečuje prevádzkové poriadky na biologické, chemické, karcinogénne látky
a hygienicko-epidemiologický režim za pracoviská SLaPA,
2) Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko:
1. vykonáva súdne, súdnolekárske a patologickoanatomické pitvy,
2. vykonáva odber tkanív na histologické vyšetrenie, vykonáva laboratórne
a histologické vyšetrenie,
3. vykonáva
histochemické,
histoenzymatické,
mikrobiologické,
sérohematologické, toxikologické a ďalšie doplňujúce laboratórne vyšetrenia
vrátane stanovenia etanolu,
4. vyhotovuje komplexný pitevný protokol so všetkými náležitosťami,
5. vedie písomnú, fotografickú a inú dokumentáciu súvisiacu s činnosťou
pracoviska a zabezpečuje archiváciu,
6. poskytuje súčinnosť pri výkone súdnolekárskych vyšetrení potrebných pre
vypracovanie súdnoznaleckých posudkov pre orgány činné v trestnom konaní,
7. zabezpečuje konziliárnu a konzultačnú činnosť pre lekárov vykonávajúcich
prehliadky mŕtvych, ako aj pre orgány činné v trestnom konaní,
8. zasiela OSLaPA štatistické hlásenia v súlade s platnou legislatívou a internými
predpismi úradu,
9. spolupracuje so znaleckými komisiami a poskytuje im odborné stanoviská,
10. zabezpečuje vyhotovenie potrebných tlačív o pitve pre matriku a pre
pozostalých, ako aj usmernenie o ďalších administratívnych úkonoch
potrebných pre vybavenie pohrebu,
11. pripravuje a predkladá OSLaPA podklady, návrhy a požiadavky k zabezpečeniu
administratívno-organizačného chodu pracoviska (personálne obsadenie
pracoviska, organizačné, ekonomické a materiálno-technické zabezpečenie
a pod.),
12. zabezpečuje chladenie mŕtvych tiel,
13. organizuje
klinicko-súdnolekárske
a
klinicko-patologickoanatomické
semináre v rámci regiónov,
14. zabezpečuje pravidelné školenia zamestnancov o práci s biologickými faktormi
a školenia o chemických látkach a chemických prípravkoch,
15. zabezpečuje evidenciu a registratúru bežnej pošty a jej vybavovanie,
16. zabezpečuje vedenie evidencie prenajatého majetku pracoviskami v súlade
s vnútornými predpismi úradu,
17. zodpovedá za vedenie pokladnice pracoviska,
18. vykonáva a zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu pripravovaných
finančných operácií,
19. zabezpečuje ekonomickú agendu pracoviska SLaPA,
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20. zabezpečuje agendu likvidácie nebezpečného odpadu, vedie evidenčný list
odpadu a vypracúva za príslušný rok hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním,
21. zabezpečuje objednávku, príjem a výdaj stravných lístkov,
22. spolupracuje s colným úradom pri daňovom dozore a daňovej kontrole,
vykonáva evidenciu príjmu a výdaja liehu, zabezpečuje ukončenie prepravy
liehu na colnom úrade a zodpovedá za dodržanie lehoty,
23. zodpovedá za vecnú kontrolu dodávateľských a odberateľských faktúr,
e)v oblasti akreditovaného pracoviska vykonáva činnosti, ktoré mu z akreditácie
vyplývajú.
Článok 27
Pobočka úradu
1) Pobočky rozhodujú v prvom stupni správneho konania:
a) o uložení sankcie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa § 50 ods. 2 zákona
č. 581/2004 Z. z.,
b) o žiadosti o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z., ktorá vecne patrí do pôsobnosti
pobočky.
2) Pobočky v rámci svojej pôsobnosti:
a) podávajú návrhy na vydanie platobného rozkazu vo veci uplatňovania a vymáhania
pohľadávok úradu z obchodného styku,
b) zabezpečujú organizáciu prehliadok mŕtvych v regióne pobočky, prevozy lekárov na
prehliadku mŕtvych a prevozy mŕtvych na pitvu, evidenciu a likvidáciu faktúr s tým
súvisiacich,
c) uzatvárajú v mene úradu zmluvy o vykonávaní prehliadok mŕtvych.
3) Pobočka sa člení na:
a) oddelenie ekonomicko-právne,
b) oddelenie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
c) oddelenie pohľadávok a pokút na pobočke Trenčín.
a) Oddelenie ekonomicko-právne
b) poskytuje právne služby pre pobočku a príslušné pracovisko SLaPA,
c) oboznamuje vedúcich zamestnancov na poradách riaditeľa pobočky s publikovanými
internými normami riadenia, z ktorých pre pobočku vyplývajú práva a povinnosti,
d) pripomienkuje návrhy právnych predpisov a interných noriem úradu,
e) zabezpečuje prípravu zmlúv obchodnoprávnej a občianskoprávnej povahy,
f) vybavuje sťažnosti s výnimkou sťažností týkajúcich sa správneho poskytnutia
zdravotnej starostlivosti,
g) spolupracuje pri vybavovaní podnetov,
h) spolupracuje na príprave návrhu na uloženie sankcie poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti na základe vykonaného dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej
starostlivosti,
i) spolupracuje na príprave návrhu na uloženie sankcie zdravotnej poisťovni na základe
vykonaného dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti,
j) vykonáva úkony prvostupňového správneho orgánu a pripravuje rozhodnutia vo
veciach, o ktorých rozhoduje pobočka v prvom stupni správneho konania podľa ods. 1,
k) vykonáva vnútornú kontrolu podľa plánu vnútornej kontrolnej činnosti a na základe
poverenia zabezpečuje a dohliada na realizáciu výkonu vnútornej kontroly podľa
schváleného plánu vnútornej kontroly,
l) vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov tým, že dohliada nad dodržiavaním
právnych predpisov a interných noriem riadenia úradu upravujúcich ochranu osobných
údajov,
m) vykonáva poučenia zamestnancov pobočky, ktorí spracovávajú osobné údaje pri výkone
svojej činnosti,
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n) pripravuje vyjadrenia k žalobám a odvolaniam v súdnych sporoch na všetkých
stupňoch riadenia a zastupuje úrad v konaniach pred súdmi vo všetkých stupňoch na
základe písomného poverenia a vedie evidenciu súdnych sporov,
n) spracováva oznámenia o úmrtí,
o) prideľuje číselné kódy zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti na základe žiadosti, ukončuje platnosť a pozastavuje oprávnenosť
používania kódov zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti,
p) zabezpečuje porady riaditeľa pobočky, vyhotovuje zápisy z porád a kontroluje plnenie
úloh,
q) spolupracuje pri zabezpečení, evidencii, opravy a údržbe majetku a ochrane IS, rieši
základné problémy z hľadiska informatiky v spolupráci s odborom
informatiky
r) zabezpečuje ochranu priestorov pobočky, majetku a vnútorné služby pobočky,
s) zodpovedá za prevádzku a údržbu prideleného služobného motorového vozidla a
zúčtovanie pohonných hmôt,
t) zabezpečuje príjem, evidenciu, triedenie, označovanie došlých písomností a expedíciu
odosielaných písomností a vedie ich evidenciu, zabezpečuje činnosti súvisiace so
správou registratúrneho strediska na pobočke a odovzdávanie spisov do archívu úradu,
u) zodpovedá za vedenie pokladnice a pokladničnej agendy pobočky,
v) eviduje došlé faktúry, vykonáva ich formálnu, vecnú a predbežnú finančnú kontrolu,
v) vystavuje odberateľské faktúry,
w) likviduje cestovné príkazy pobočky,
x) vykonáva styk s hotovostným účtom v banke,
y) zabezpečuje plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
dodržiavanie požiarnych a bezpečnostných predpisov,
z)
zabezpečuje objednávku, výdaj, evidenciu a zúčtovanie stravných lístkov zamestnancov
pobočky,
aa) vystavuje objednávky na tovary a služby pre pobočky v súlade s vnútornými predpismi
úradu,
bb) spolupracuje pri zostavení plánu verejného obstarávania,
cc) pripravuje podklady pre zostavenie návrhu rozpočtu úradu,
dd) vykonáva inventarizáciu majetku, pokladničnej hotovosti a cenín pobočky,
ee) organizuje prehliadky mŕtvych v regióne pobočky, prevozy lekárov na prehliadky
mŕtvych a prevozy mŕtvych na pitvu,
ff) vyhotovuje a eviduje návrhy zmlúv na prehliadky mŕtvych a po podpise zmluvy
pripravuje do CRZ,
gg) je gestorom nájomných zmlúv a zmlúv týkajúcich sa služieb spojených s nájmom pre
príslušné pracovisko SLaPA.
4) Oddelenie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva tieto činnosti:
a) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti:
1. navrhuje zaradenie konzultantov do zoznamu na riešenie prípadov v rámci výkonu
dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorí vykonávajú odbornú
analýzu jednotlivých klinických prípadov podľa požiadavky úradu,
2. vykonáva dohľad na diaľku a na mieste nad poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti, ak predmetom podnetu je nesprávne poskytnutie zdravotnej
starostlivosti,
3. zabezpečuje pri prešetrovaní podnetov na mieste nedotknuteľnosť dokumentácie
súvisiacej s prešetrovaním podnetu,
4. pri vybavovaní podnetov a sťažností poskytuje spoluprácu ústrediu úradu, sleduje
dodržiavanie zákonných lehôt pri vybavovaní podnetov a sťažností pobočkou, ak ich
predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
5. plní úlohy v oblasti poradenstva a konzultácií pacientom,
6. podáva návrhy na uloženie sankcií podľa § 50 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z.z., ktoré
ukladá príslušný orgán,
7. spolupracuje pri vyhotovovaní návrhu ročnej správy o vybavovaní podnetov,
sťažností a podaní, návrhu k správe o činnosti úradu a správu o dohľade nad
poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
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8. spolupracuje s právnikom pobočky pri príprave prvostupňového rozhodnutia
o uložení pokuty v súvislosti s porušením správneho poskytovania zdravotnej
starostlivosti,
9. poskytuje podklady k vedeniu databázy prijatých opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov a predkladá ich sekcii dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
10. ukladá povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prijať opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov a v súčinnosti s ústredím kontroluje ich prijatie
a plnenie,
11. prezentuje výsledky vykonaných dohľadov, kazuistiky, v rámci vzdelávania pre SLK
a na iných odborných podujatiach a pripravuje podklady pre publikovanie kazuistík
v zborníkoch.
b) v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti:
1. dohliada na naplnenie minimálnej verejnej siete poskytovateľov podľa foriem
poskytovania zdravotnej starostlivosti,
2. dohliada na plnenie povinnosti zdravotnej poisťovne uzatvárať zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom všeobecnej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má uzatvorenú dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným jej poistencom a s každým
poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a s každým poskytovateľom zdravotnej
záchrannej služby, hodnotí kritériá pre uzatváranie zmlúv a kontroluje ich
uverejňovanie na internetovej stránke zdravotných poisťovní,
3. dohliada na poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa efektívnosti
plnenia kritérií a na ich zohľadňovanie pri uzatváraní zmlúv,
4. dohliada na zaraďovanie a vyraďovanie poistencov na dispenzarizáciu,
5. dohliada na evidenciu poistencov čakajúcich na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, ak zdravotná poisťovňa nie je schopná uhrádzať zdravotnú
starostlivosť v zmysle zákona,
6. dohliada na oprávnenosť vypovedania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
zdravotnými poisťovňami,
7. dohliada na oprávnenosť vypovedania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
poskytovateľom,
8. vykonáva dohľad na mieste a na diaľku v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti
z prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
9. podáva riaditeľovi SDZS návrh na uloženie sankcie zdravotnej poisťovni za
nedostatky zistené výkonom dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti,
10. spolupracuje pri vyhotovovaní správy o výkone dohľadu nad nákupom zdravotnej
starostlivosti a správy o činnosti úradu.
5) Pobočka Trenčín naviac zabezpečuje tieto činnosti:
a) rozhoduje v prvom stupni správneho konania o pohľadávkach na poistnom na verejné
zdravotné poistenie a o úrokoch z omeškania podľa § 18 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č.
581/2004 Z. z.,
b) rozhoduje v prvom stupni správneho konania o pohľadávkach na poistnom na
zdravotné poistenie, o poplatkoch z omeškania a poplatku za nesplnenie oznamovacej
povinnosti podľa zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní
rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní,
c) rozhoduje v prvom stupni správneho konania v správnych konaniach nedokončených
zdravotnými poisťovňami podľa § 84 zákona č. 581/2004 Z. z.,
d) rozhoduje v prvom stupni správneho konania vo veciach pokút ukladaných
poistencom, platiteľom poistného a úradu poverenému viesť matriku podľa § 26
zákona č. 580/2004 Z. z.,
e) podáva návrhy na vykonanie exekúcie vo veci nezaplatených pokút právoplatne
uložených poistencom a platiteľom poistného,
f) v rámci agendy uplatňovania pohľadávok z titulu právoplatne uložených pokút
poistencom a platiteľom poistného vykonáva úkony pri uzatváraní dohôd o splátkach,
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g) rozhoduje v prvom stupni správneho konania vo veci preplatku uplatneného platiteľom
poistného, ak ide o pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom
podľa § 18 ods. l písm. a) bod 4. zák. č. 581/2004 Z. z.
6) Oddelenie pohľadávok a pokút na pobočke Trenčín:
a) vykonáva úkony prvostupňového správneho orgánu a pripravuje návrhy rozhodnutí
vo veciach, o ktorých rozhoduje pobočka v prvom stupni správneho konania podľa
ods. 6písm. a) až d) a g),
b) vykonáva dohľad na diaľku nad platiteľmi poistného a poistencami,
c) vykonáva dohľad na diaľku v zdravotných poisťovniach nad verejným zdravotným
poistením v rozsahu agendy pobočky v oblasti ukladania pokút poistencom
a platiteľom poistného,
d) spolupracuje na riešení a odstránení zistených nedostatkov pri spracovávaní
návrhov na vydanie platobných výmerov,
e) spolupracuje pri definovaní interných a externých dátových tokov úradu s odborom
centrálnej evidencie,
f) eviduje, kontroluje úhrady za podané návrhy zo zdravotných poisťovní a navrhuje
ich finančné vyrovnanie,
g) vykonáva úkony v agende vymáhania a uplatňovania pohľadávok z titulu
právoplatne uložených pokút poistencom a platiteľom poistného v rozsahu agendy
pobočky podľa ods. 6 písm. e) a f),
h) kontroluje úhrady právoplatne uložených pokút.
Piata časť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 28
Záverečné ustanovenia
1) Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov úradu. Vedúci zamestnanec
úradu je povinný preukázateľne oboznámiť zamestnancov úradu s organizačným
poriadkom.
2) Organizačný poriadok, jeho zmeny a dodatky schvaľuje správna rada.
Článok 29
Účinnosť
Táto smernica v znení novely č. 4 schválená správnou radou 18. 10. 2012 a nadobúda účinnosť
od 1. 11. 2012.
MUDr. Monika Pažinková, MPH, F.E.E.S.C.,v.r.
predsedníčka úradu

doc. MUDr. Eva Čižmárová,CSc.,v.r.
predsedníčka správnej rady
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