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Definície, akronymy a skratky
AD
API
BIČ
CRP
CČ
CSRÚ
DB
DIZ
DMS
DWH
DPŠ
ES
RÚ
FO
FS
HASH
HW
IDCRP
IDZP
IKT
IP
IS
IS ÚDZS
ITVS
JDBC
JMS
JVM
KL
KPL
KP HP -15
KPV
MF SR
MO SR
MS SQL
MŠ SR
MV SR
MZ SR
NBU
NCZI
NKIVS
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Active Directory
Application Platform Interface
Bezvýznamové identifikačné číslo
Centrálny register poistencov
Centrálny číselník
Centrálna správa referenčných údajov
Databáza/databázový komponent
Dohoda o integračnom zámere
Document Management System
Data Warehouse - Datový sklad

detail poistencov štátu
Externé subjekty
Register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho/Evidencia
úmrtí
Fyzická osoba
Fyzické storno
charakteristika, odtlačok vstupných dát
Hardware
Jednoznačný identifikátor poistenca v CRP
Jednoznačný identifikátor poistenca v ZP
Informačné a Komunikačné technológie
Integračná platforma
Informačný systém
Informačné systémy Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Informačné technológie vo verejnej správe
Java database connection
Java Message Service
Java virtual machine
Kód lekára
Dátum konca platnosti typu platiteľa
Karta procesu integrovaného manažérskeho systému
Dátum konca poistného vzťahu
PL – dátum začiatku
typu platiteľa
Ministerstvo
financiíplatnosti
SR
Ministerstvo obrany SR
Microsoft SQL Server
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Národný bezpečnostný úrad
Národné centrum zdravotníckyc informácií
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
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NRP

Nezaopatrený rodinný príslušník - V znení § 3 zákona č. 580/2004 Z. z.

NRZP
NRPZS
NZIS
OÚ
OVM
PCO
PO
PRH
PRZ

Národný register zdravotníckych pracovníkov
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Národný zdravotnícky informačný systém
Odborný útvar
Orgán verejnej moci
Počítačové číslo osoby
Povoľovací orgán
Prihlášky na vznik verejného zdravotného poistenia
Prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne

PSS

Poskytovateľ sociálnych služieb

SPOaSK

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

PV
RČ
RFO
RP
RPO
RPZS
RZP
RÚVZ
SDZP
SFTP
SOAP
SP
SR

Poistný vzťah
Rodné číslo
Register fyzických osôb
Registra povolení od povoľovacieho orgánu
Register právnických osôb
Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Register zdravotníckych pracovníkov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Sekcia dohľadu nad zdravotným poistením
Secure file transfer protocol
Servisne orientovaný aplikačný protokol
Sociálna poisťovňa
Slovenská republika
Celok, ktorý pozostáva z častí (zložiek, prvkov, komponentov,
elementov), medzi ktorými existujú väzby (vzťahy, súvislosti, relácie)
prvky či javy (systému) a usporiadaná množina priamych a
nepriamych vzťahov medzi nimi
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
Štátna správa
Štatistický úrad
Textový súbor
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Úmrtie
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Všeobecná ambulantná starostlivosť
Viacročné nákladové skupiny
Verejné obstarávanie
Verejná správa
Vyšší územný celok

Systém
ŠAS
ŠS
ŠÚ
TXT
ÚDZS
UMR
UPVII
ÚVZSR
VAS
VNS
VO
VS
VÚC
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VZP
WS
XML
XSD
Y
ZP
ZPr
ZPL
ZPV
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Verejné zdravotné poistenie
Web Service / webová služba
eXtensible Markup Language
Definícia schémy XML súborov
Druh odbornej činnosti
Zdravotná poisťovňa
Zdravotnícky pracovník
Dátum začiatku platnosti typu platiteľa
L – dátum
koncapoistného
platnosti typu
platiteľa
Dátum
začiatku
vzťahu
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Legislatíva v aktuálne platnom znení:
Legislatívnym rámcom vymedzujúcim existenciu, prevádzku, činnosť ÚDZS a tiež jeho informačné
povinnosti sú najmä:
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 578/2004 Z. z.“)
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“)
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)
Vyhláška MZ SR č. 264/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do
farmaceuticko-nákladových skupín (ďalej len „vyháška č. 264/2012 Z. z.“)
Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
byrokracii)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Vyhláška UPVII č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah
bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon č. 69/2018 Z. z.“)
Vyhláška MZ SR č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Zákon č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle (ďalej len „zákon č. 301/1995 Z. z.“)
Vyhláška MZ SR č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk,
na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na
ktorých sa vykonávajú pitvy
Vyhláška MZ SR č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty
poskytovania údajov
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Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 95/2019 Z. z.“)
Vyhláška UPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (ďalej
len „vyhláška č. 78/2020 Z. z.“)
Vyhláška NBU č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah
a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11.07.2007 o štatistike Spoločenstva
o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní
štatistík zahraničných pracovníkov (ďalej len „nariadenie č. 862/2007“)
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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1. Úvod
ÚDZS bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy
zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným
zdravotným poistením. Úlohou ÚDZS je najmä:
- vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že dohliada na dodržiavanie ustanovení
zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 580/2004 Z. z.,
- vydáva povolenia a iné rozhodnutia a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane
podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
- vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
- rozhoduje o námietkach poistenca alebo platiteľa poistného proti výkazu nedoplatkov podľa § 77a
zákona č. 581/2004 Z. z., ak námietkam nevyhovela zdravotná poisťovňa podľa osobitného predpisu ,
- vydáva platobný výmer voči zdravotnej poisťovni na pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného
preplatku na poistnom podľa zákona č. 580/2004 Z. z.
- vydáva zdravotným poisťovniam rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné a
rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného, vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie
povinností ustanovených zákonom č. 581/2004 Z. z. a zákonom č. 580/2004 Z. z.,
- rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu
s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou v prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
- zasiela MZ SR kópie rozhodnutí o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné a kópie
rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného vydané jednotlivým zdravotným poisťovniam, zasiela
MZ SR údaje na účely výpočtu indexu rizika nákladov z centrálneho registra poistencov,
- vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom č. 581/2004 Z. z. o
ukladá sankcie, podáva návrhy na uloženie sankcie, ukladá opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
- vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a
v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tým, že dohliada na správne
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom č. 581/2004 Z. z.
ukladá sankcie, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
- spolupracuje s MZ SR a MF SR na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa
verejného zdravotného poistenia,
- plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia
MZ SR,
- je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska,
Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami,
- uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi iného členského štátu v SR na
základe: zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s členskými štátmi Európskej únie, Nórska,
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Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa
zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov,
- zabezpečuje elektronickú výmenu dát v súvislosti s úlohou styčného orgánu s prístupovým bodom,
- vykonáva činnosť národného kontaktného miesta,
- vykonáva dohľad nad zdravotnou poisťovňou v nútenej správe a počas likvidácie,
- určuje výšku podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov jednotlivým
zdravotným poisťovniam,
- kontroluje správnosť zaradenia poistenca alebo platiteľa poistného do zoznamu dlžníkov,
- organizuje školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a vydáva osvedčenie o absolvovaní školenia k
prehliadkam mŕtvych tiel,
- vyhlasuje verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych
tiel s fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "organizátor prehliadok mŕtvych tiel") pre každé
územie samosprávneho kraja samostatne,
- uzatvára zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s organizátorom prehliadok
mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne,
- vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel za splnenia podmienky podľa § 47da ods. 6
zákona č. 581/2004 Z. z.,
- uhrádza vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel v zmysle § 18 ods. 1. písm. s) zákona č. 581/2004 Z. z.
- vydáva oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.
ÚDZS ďalej:
- určuje spôsob a formu vykazovania poistného, poskytuje NCZI údaje z presne určených registrov,
prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam, prideľuje kódy poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckym pracovníkom a zariadeniam sociálnej pomoci,
- vedie: centrálny register poistencov, register zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné
zdravotné poistenie na základe povolenia, register platiteľov poistného, register poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, register zdravotníckych pracovníkov, register osôb oprávnených na výkon
dohľadu, register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie, register úmrtí fyzických osôb
alebo vyhlásení za mŕtveho, register osôb, ktoré odmietli za života pitvu, register zariadení sociálnej
pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť,
- vydáva Vestník, prevádzkuje informačný systém, poskytuje ZP informácie súvisiace s prihláškami na
verejné zdravotné poistenie, v rámci výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia umožňuje
účasť študentov a iných osôb na pitve, vykonáva toxikologické a iné laboratórne vyšetrenia pre štátne
orgány, právnické osoby a fyzické osoby,
- vykonáva pitvy a uhrádza pohrebnej službe alebo osobe, ktorá je blízkou osobou zomrelého, náklady
na prepravu mŕtveho tela,
- podáva návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je zdravotná poisťovňa v úpadku a iné.
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1.1 Dátové princípy
Údaje sú aktíva – Údaje sú aktíva, ktoré majú hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované.
Každý údajový prvok má jasne definovaného vlastníka a správcu zodpovedného za jeho
správnosť.
Údaje sú dostupné a zdieľané – Používatelia majú prístup ku všetkým údajom, na ktoré majú
legitímny nárok, či už pre informatívne účely alebo pre potreby naplnenia svojich povinností.
Údaje sú zdieľané naprieč verejnou správou v súlade s legislatívou.
Údaje sú zrozumiteľné – Využívajú sa spoločné údajové ontológie a definície konceptov.
Koncepty a vzťahy medzi nimi sú konzistentne definované v celej verejnej správe pre danú
problematiku a definície sú zrozumiteľné a sú k dispozícii.
Otvorenosť údajov– Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny
v legislatíve definovaných údajov nebudú podliehať princípom otvorených údajov.
Rozsahy dátových štruktúr sú definované v zákone č.581/2004 Z.z. § 20 bod 1. písmeno e)

1.2 Aplikačné princípy
Spoločné používanie aplikácií – Aplikácie, ktoré sú jednotne používané sú preferované pred
používaním obdobných aplikácií alebo pred vývojom duplicitných aplikácií.
Jednoduché používanie aplikácií - Aplikácie sú jednoduché na použitie pre koncového
používateľa, či už z technického alebo obsahového hľadiska. Použitá technológia je pre
používateľa používateľsky prívetivá, takže sa môže sústrediť na úlohy, ktoré pomocou aplikácií
rieši.
Otvorené API – Aplikačné rozhrania elektronických služieb sú verejné pre dôveryhodné
aplikácie tretích strán. Aplikačné rozhrania v informačných systémov sú budované spôsobom
umožňujúcim ich použitie komukoľvek (po splnení určených podmienok). Špecificky všetky
služby informačných systémov, ktoré sú dostupné grafickým rozhraním majú byť dostupné aj
otvoreným aplikačným rozhraním.

1.3 Technologické princípy
Technologická interoperabilita – Softvér a hardvér musí byť v súlade s definovanými
štandardami, ktoré podporujú interoperabilitu údajov, aplikácií a technológií, a to v celom
európskom priestore.
Otvorené štandardy – Prednostne sa používajú otvorené štandardy a formáty a dôraz sa kladie
na zabezpečenie technologickej neutrálnosti.
Vládny cloud prednostne – Informačné systémy a technológie, ktoré sú v rámci verejnej správy
rozvíjané alebo modifikované, musia byť posúdené v kooperácii s poskytovateľmi cloudových
služieb v zmysle ich nasadenia do vládneho cloudu. V súčasnosti nemá ÚDZS uzatvorenú
zmluvu s vládnym cloudom.

1.4

Bezpečnostné princípy
Bezpečnosť údajov - Údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou,
použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou
modifikáciou (zachovanie integrity údajov), pričom sú dostupné v požadovanom čase a v
požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov).
Pravosť údajov - Používateľ pracuje len s údajmi, ktorých hodnovernosť a pôvod sú
zabezpečené napríklad ich autorizáciou, a ktoré sú z dôveryhodného zdroja s garantovanou
identitou.
Transparentnosť- Riadenie informačnej bezpečnosti, najmä výkon dohľadu a kontroly, musí
byť zabezpečený postupmi, ktoré garantujú ich transparentnosť a opakovateľnosť.
Auditovateľnosť - Riadenie informačnej bezpečnosti rovnako ako aj iných aktivít vo verejnej
správe musí používať princípy a pravidlá, ktoré umožňujú výkon kontroly a zároveň umožňujú
generovanie auditných a iných log záznamov s požadovanou úrovňou ich ochrany.
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1.5 Požiadavky na reporty
IS musí mať pripravené rozhranie na export údajov do DWH. Integrácia na DWH nie je
predmetom obstarávania. Požadujeme aby boli vytvorené reporty podľa zadania /viď kapitoly
popisujúce cieľový stav jednotlivých registrov/.
Je požadované aby bolo možné vytvárať AD HOC reporty z dátovej štruktúry registrov podľa
požiadavky používateľa. Reporty musia byť personalizované to znamená – každý používateľ si
môže vytvoriť vlastné reporty.
Viď Príloha č.1_2

2 Účel dokumentu
Účelom tohto dokumentu je priblížiť na vyššej úrovni súvislosti s modernizáciou CRP, RZP, RPZS, RÚ
(ďalej len „registre“). To zahŕňa, prečo je vykonanie zmien registrov potrebné, aká je vízia a ciele
požiadaviek, ktoré sú zúčastnené strany, čo je v rozsahu a čo mimo rozsah zámeru aby boli naplnené
požiadavky verejného obstarávateľa (ÚDZS). Cieľom tohto dokumentu nie je detailný popis všetkých
funkčností. Detailnú funkčnú špecifikáciu bude vytvárať úspešný uchádzač.

3 Rozsah
1. Zavedenie systematických procesov manažmentu údajov, vrátane ich organizačného
zabezpečenia. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie
údajov, riadenie a samotnú správu údajov v zmysle platnej legislatívy a štandardov ITVS. Každá
z týchto oblastí je v cieľovom stave namodelovaná v príslušnej vrstve architektúry (dátová
architektúra, biznis architektúra). Jednotlivé pravidlá a metodiky musia byť aplikované aj na
definície jednotlivých dátových prvkov, ich použitie a spôsob zdieľania a využívania údajov.
Požaduje sa vypracovanie DIZ pre dotknuté inštitúcie.
2. OnLine spracovanie údajov v registroch ÚDZS medzi ÚDZS a ZP a ostatnými inštitúciami štátnej
a verejnej správy, ktoré prijímajú alebo prispievajú údajmi do registrov ÚDZS.
3. Zvýšenie dátovej kvality v jednotlivých registroch a splnenie požiadaviek na bezpečnosť IS
v zmysle platnej legislatívy.
4. Podpora dodaného riešenia, jeho servis a rozvoj. Požiadavky na túto časť sú popísané
v samostatnom dokumente Služby poskytované pri prevádzke informačného systému.
5. Aplikačná časť musí byť prístupná aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením
požiadaviek definovaných vo vyhláške č. 78/2020 Z. z. a v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o
právach osôb so zdravotným postihnutím.
6. Požadovaná doba implementácie diela je stanovená dobou implemenácie projektu na max 19
mesiacov.

3.1 Cieľ
Celková vízia zadania je dodanie takého riešenia, ktorá bude podporovať súčasnú aj budúcu schopnosť
prepojenia všetkých registrov a inštitúcií tak, aby boli mohli plniť všetky im stanovené povinnosti
v zmysle platných legislatívnych noriem.
Cieľom projektu je prechod z OFFLINE režimu spracovania údajov na ONLINE spracovanie, čím sa zlepší
dostupnosť údajov vo verejnej správe a zvýši sa ich využívanie a kvalita. Dodané dielo musí spĺňať
bezpečnostné, technické a technologické štandardy aktuálnej legislatívny.
Požaduje sa migrácia údajov na nové číselníky v zmysle platných číselníkov ŠU a číselníkov NCZI.
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Riešenie musí umožňovať bezpečnú výmenu všetkých relevantných údajov pričom musí garantovať
spoľahlivosť a dostatočnú úroveň validácie údajov a používateľov. Systém musí umožniť uchovávanie
zmien údajov s príslušnou časovou značkou tak, aby bolo možné vytvoriť kontinuálny časový pohľad
na konkrétny údaj. To znamená, že systém musí umožňovať taký analytický pohľad na vybrané údaje,
aký budú potrebovať užívatelia.
Vzhľadom na rozsah spracovávaných údajov systém musí umožniť prepojenie údajov definovaných
zákonom v rámci registrov. To umožní vytvoriť kvalitnejší výstup pre potreby užívateľov a zároveň sa
zlepší a zautomatizuje aktualizácia údajov vo všetkých registroch. Dosiahnutím výmeny údajov OnLine
medzi inštitúciami a ÚDZS bude zabezpečená aktuálnosť všetkých údajov v rámci platnej legislatívy.
Systém musí byť škálovateľný pre ďalší nárast objemu a rozsahu údajov v budúcnosti.
Po ukončení diela majú byť registre zdrojom údajov nielen pre ÚDZS, ale aj ostatné časti verejného
zdravotného poistenia, NCZI a rôzne subjekty verejnej a štátnej správy. Údaje budú aktuálne,
komunikácia bude prebiehať prostredníctvom moderných komunikačných štandardov, údaje budú
vedené v štruktúrovanej a číselníkovej forme.
Vďaka zámeru vzniknú a budú prevádzkované registre so štandardami ITVS a platnou legislatívou,
vedené v META IS ako:
• CRP – Centrálny register poistencov, isvs_9998
• RZP – Register zdravotníckych pracovníkov, isvs_9999
• RPZS – Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, isvs_10000
• RÚ – Register úmrtí, isvs_10001
Objekty evidencie v registroch:
• OE_01 Evidencia o poistencovi
• OE_02 Evidencia o zdravotníckych pracovníkoch
• OE_03 Evidencia o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
• OE_04 Evidencia o úmrtiach
Aplikačné služby:
• as_59990 - Poskytnutie údajov pre data.gov.sk
• as_60076 - Konzumácia údajov z CSRÚ
• as_60130 - Poskytnutie údajov z Registra CRP - Centrálny register poistencov
• as_60131 - Poskytnutie údajov z Registra RÚ - Register úmrtí
• as_59201 - Konzumácia údajov z CSRÚ
• as_59198 - Poskytnutie údajov z Registra CRP - centrálny register poistencov
• as_59202 - Poskytnutie údajov z Registra RÚ - Register úmrtí
Hlavným cieľom zadania je zlepšiť kvalitu údajov, ich vzájomné prepojenie, aktualizáciu a aktuálnosť
pre potreby iných inštitúcií a verejnosti, a to prostredníctvom konsolidácie údajov a nastavením
procesov a systémov tak, aby bola dlhodobo dosiahnutá kvalita a dostupnosť údajov.
Realizáciou zadania dosiahneme:
• zvýši sa kvalita poskytovaných údajov / objektov evidencie,
• nové objekty evidencie budú poskytované v max. možnom rozsahu ako OpenData,
• zabezpečí sa implementácia štandardných procesov životného cyklu údajov,
• zabezpečí sa zavedenie procesu riadenia kvality údajov,
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• zvýši sa možnosť analytického spracovania a vyhodnocovania údajov,
• nové registre umožnia centrálne riadenie dát,
• zabezpečí sa jednotný proces zberu, uchovávania, vyhodnocovania a publikovania údajov, v prípade
doručenia papierového dokumentu bude digitálne uložený (nie dátové vyťažovanie).
Zadanie prispieva k dosiahnutiu špecifických cieľov Prioritnej osi 7 - 7.5 Zlepšovanie celkovej
dostupnosti dát verejnej správy s dôrazom na otvorené údaje a 7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Zmeny budú realizované prostredníctvom
nasledujúcich skupín hlavných (analýza a dizajn, nákup HW a krabicového softvéru, implementácia,
testovanie a nasadenie) a podporných (riadenie projektu a publicita a informovanosť ) aktivít.

4 Popis súčasného stavu
Súčasné riešenie registrov bolo implementované v roku 2007 a s drobnými zmenami je používané do
dnes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

architektúry riešenia súčasných systémov z roku 2005
registre je potrebné zosúladiť s platnou legislatívou, predovšetkým so zákonom č. 69/2018 Z. z.
a so zákonom č. 95/2019 Z. z.
registre disponujú zastaranými systémami, výkonnostne nepostačujúcimi dnešným štandardom
v organizácií chýba komplexné riadenie údajov (data manažment) údaje organizácie nie sú
elektronicky sprístupnené ostatným OVM v požadovanej kvalite a štruktúre, údaje nie sú
publikované a verejne sprístupňované pravidelne
v procesoch sa neaplikuje pravidlo „1 krát a dosť“ a teda sa nevyužívajú dostatočne údaje z iných
ITVS,
miera zaťaženia občanov a podnikateľov je vysoká z dôvodu absencie dostupnosti a nekvality
údajov,
na efektívne rozhodovanie v organizácií chýbajú potrebné údaje,
niektoré registre sú za účelom splnenia jednej úlohy spracovávané viacerými rôznymi
organizáciami rôznymi postupmi a s rôznymi výstupmi, napriek tomu, že výsledok má byť
rovnaký
niektoré registre sú plnené manuálne
niektoré registre nie sú komplexne integrované
vysoká multiplicita údajov (70-80%)
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5 Ekosystém registrov – popis súčasného stavu

Obrázok č. 1 Ekosystém registrov

Centrálny register poistencov – je kľúčovým registrom ÚDZS, ktorý je stanovený zákonom č. 581/2004
Z. z. Zohráva kľúčovú úlohu pri výmene údajov medzi subjektami, ktoré poskytujú a využívajú
informácie z verejného zdravotného poistenia. Zákon č. 581/2004 Z. z. zveril ÚDZS jednotlivé inštitúty
ako napr. mesačné prerozdeľovanie poistného, ročné prerozdeľovanie poistného, ročné zúčtovanie
poistného plateného štátom, prihlášky na vznik a zmenu verejného zdravotného poistenia, vydávanie
platobných výmerov, ukladanie pokút, úhrada záväzkov/pohľadávok z medzinárodného styku, ktoré sú
priamo závislé od údajov vedených v CRP. Základnou úlohou je dohľad nad počtom a evidenciou
poistencov verejného zdravotného poistenia. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že pri tejto
rozhodovacej činnosť za účelom spoľahlivého zistenia skutkového stavu, ÚDZS kontroluje správnosť
údajov oznámených ZP voči údajom vedených v CRP a v prípade zistenia rozporov, nelogických
súvislostí alebo iných nesprávností údajov aktívne spolupracuje so ZP a ďalšími inštitúciami za účelom
získania spoľahlivých, pravdivých a správnych údajov. CRP preto bude aj v budúcnosti dôležitým
zdrojom informácii nielen pre ÚDZS, ale aj pre ostatné časti verejného zdravotného poistenia a iných
inštitúcií. V súčasnosti je CRP postavené na technológii a procesoch, ktoré už nespĺňajú požiadavky
súčasnosti. Aktualizácia údajov prebieha 1x za mesiac, čo pri dynamike zmien, pohybe poistencov
a požiadavkách na dostupnosť aktuálnych a historických údajov už súčasný systém nespĺňa
požadované nároky a spôsobuje neaktuálnosť údajov v CRP a tým aj v ostatných registroch, ktoré sú
napojené na CRP. Jadro systému je zastarané a doba spracovania údajov mesačnej uzávierky trvá cca
3 dni. Používané procesy pre výmenu údajov sú nie len zastaralé, ale sú predovšetkým náročné na
prípravu údajov a obsluhu a taktiež môžu spôsobovať vyššiu chybovosť. Štruktúra údajov vedených
v registri CRP nespĺňa požiadavky na štandardy ITVS a štandardy zdravotníckej Informatiky. Reporty
nie sú dostatočné, robia sa dodávateľským spôsobom. Bezpečnostné a auditné pravidlá nie sú
aplikované. Preto požiadavky na okamžitý prístup k aktuálnym dátam od rôznych užívateľov,
štandardizácia dátových štruktúr, štandardy výmeny údajov podľa platných protokolov a zvýšené
nároky na bezpečnosť sú dôvodom, prečo je potrebná modernizácia CRP.
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Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - ÚDZS v zmysle zákona 581/2004 Z. z. prideľuje
kódy poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pridelené kódy slúžia ako hlavný identifikátor pri
komunikácii ich držiteľov so ZP, ÚDZS a NCZI. Aktuálnosť a dostupnosť týchto informácií v systéme
eHealth je z pohľadu elektronického zdravotníctva kľúčová, vzhľadom na potrebu overenia
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotného pracovníka pri prihlasovaní sa do systému NZIS.
Register PZS obsahuje informáciu o aktuálnom stave kódu. Potrebné zmeny v tejto oblasti sa budú
dotýkať elektronickej výmeny údajov v definovanej štruktúre a formáte XML prostredníctvom
webových služieb podľa štandardov ITVS medzi povoľovacími orgánmi a ÚDZS, ÚDZS a NCZI, ostatnými
inštitúciami v rezorte zdravotníctva v zmysle platnej legislatívy. Výmena údajov neprebieha plne
elektronicky čo spôsobuje neaktuálnosť údajov.
Register zdravotníckych pracovníkov - ÚDZS v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. prideľuje kódy
zdravotníckym pracovníkom. Modul zdravotníckych pracovníkov používa vlastné číselníky, ktoré
nespĺňajú štandardy ITVS a zdravotníckej informatiky. Dátová štruktúra nespĺňa vyhláškou stanovenú
štruktúru dátových položiek (elementy XSD schém). Spracovanie Rozhodnutí na pobočkách ÚDZS
prebieha manuálne. Reporty nie sú dostatočné. Potrebná zmena formátu prenášaných údajov.
V súčasnosti neprebieha automatizácia spracovania údajov. Súčasná dátová štruktúra neobsahuje
všetky položky v zmysle platnej legislatívy a nad položkami nie sú aplikované krížové kontroly.
Register úmrtí - ÚDZS v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. vedie Register úmrtí fyzických osôb alebo
vyhlásení za mŕtveho. V súčasnosti oznámenia o úmrtí zasielajú ÚDZS matriky v zmysle zákona č.
580/2004 Z. z., ktoré manuálne do IS ÚDZS nahrávajú zamestnanci pobočiek ÚDZS. Je potrebná
modernizácia RÚ a vytvorenie integrácie na RFO za účelom automatizovaného preberania,
spracovávania a odosielania údajov z oznámení o úmrtí do ZP a na vyžiadanie aj do iných dotknutých
inštitúcii .

6 Centrálny register poistencov (CRP)
ÚDZS podľa § 20 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 581/2004 Z. z. vedie centrálny register poistencov.
Zdrojom údajov pre vedenie CRP sú ZP.
ÚDZS a ZP komunikujú navzájom za účelom napĺňania a vedenia CRP za pomoci dávok prostredníctvom
elektronických zabezpečených schránok.
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Obrázok č. 2 Popis súčasného stavu výmeny údajov

6.1 Popis aktuálnych procesov CRP
Databáza CRP obsahuje dve základné tabuľky – POISTENEC a POISTENOST. Tabuľka POISTENEC
obsahuje základné identifikačné a osobné údaje o poistencovi, tabuľka POISTENOST obsahuje údaje
o poistných vzťahoch poistenca a typoch platiteľov.
Údaje do CRP sa dostávajú zo ZP manuálnym importom dávok 910 (aktualizačné dávky do CRP)
v procese spracovania dávok 910 v CRP.
Údaje sa v CRP spracovávajú jedenkrát mesačne do 20. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny
mesiac a staršie obdobia (v súčasnosti v CRP akceptujeme návrat až do roku 2005 – transformácia ZP
na akciové spoločnosti. Pokiaľ je potrebné vykonať zmeny pred rokom 2005, urobí to buď manuálne
administrátor CRP na základe zaslaných údajov zo ZP, alebo ZP môže zaslať mimoriadnu dávku 910
s príslušnými údajmi.)
Všetky dávky 910 pred zaradením do spracovania prejdú syntaktickými kontrolami (viď. Príloha č. 6_5).
Všetky dávky 910 sa spracovávajú naraz – údaje sa zotriedia podľa rodného čísla a v rámci rodného
čísla podľa ZPV a ZPL.
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V procese spracovania sa ku každému záznamu z dávky 910 generuje kód výsledku spracovania a na
základe tohto kódu je potom záznam zaradený do niektorej (alebo aj do viacerých) výstupnej dávky.
Upozornenie – pri spracovaní údajov od externých subjektov a spracovanie 912, výpočty počtu
poistencov pre prerozdeľovanie poistného, dávky 012, 013 /321/ nie je povolené spúšťať dávky 910.
Tabuľka POISTENEC obsahuje primárny kľúč nad rodným číslom, preto nie je možné už existujúce
záznamy z tabuľky vymazávať, je ich možné označovať len ako neplatné. Ak je záznam v tabuľke
POISTENEC označený ako neplatný, prihliada sa naň ako keby neexistoval.

Nový poistenec
Jediný spôsob, ako sa nový poistenec môže dostať do CRP, je prostredníctvom dávky 910 zo ZP.
Pokiaľ sa poistenec vôbec nenachádza v CRP a príde na neho záznam v dávke 910, tak najskôr sa
zavedie záznam do tabuľky POISTENEC:
Do tabuľky POISTENEC sa zavedie záznam, ak RČ/BIČ v tabuľke POISTENEC vôbec neexistuje, alebo ak
RČ/BIČ v tabuľke POISTENEC existuje, ale záznam je označený ako neplatný.
Pokiaľ je RČ poistenca do 31.12.1953 vrátane, prebehne kontrola na súlad RČ s pohlavím a dátumom
narodenia uvedenými v dávke 910.
Pokiaľ je RČ po 1.1.1954 (vrátane 1.1.1954), prebehne kontrola na pohlavie a dátum narodenia, ktoré
sú uvedené v dávke 910, a kontrola na modulo 11 podľa zákona č. 301/1995 Z. z.
Pokiaľ je v položke RČ uvedené BIČ, kontroluje sa jeho existencia v registri BIČov.
BIČ sa poistencovi prideľuje v procese spracovávania prihlášok na vznik verejného zdravotného
poistenia – generuje sa podľa pravidiel stanovených ÚDZS (aktuálne platnom MU č. 5/2006).
Pred každým spracovaním údajov v CRP sa register BIČ-ov aktualizuje z aplikácie spracovania prihlášok
na vznik verejného zdravotného poistenia.
Pri zaradení nového poistenca do tabuľky POISTENEC mu je pridelené IDCRP – jednoznačný
identifikátor poistenca v CRP, ktorý je nemenný. Tento jednoznačný identifikátor je kľúčový pre
komunikáciu s NCZI.
Pri zaradení nového poistenca do tabuľky POISTENEC sa do tabuľky POISTENEC zapíše aj jeho PCO
z RFO, ktoré nahlási ZP v dávke 910. (Keďže v súčasnosti neexistuje prepojenie CRP a RFO, PCO sa do
CRP dostáva zo ZP.)

Identifikácia už existujúceho poistenca
Ak sa už poistenec nachádza v CRP, jeho identifikácia, ak na neho príde záznam v dávke 910, prebieha
prioritne podľa zhody RČ/BIČ + IDZP. Ak poistenca nemožno identifikovať podľa tejto zhody (napr. PV
od 1.1.RRRR pri zmene zdravotnej poisťovne a IDZP z novej poisťovne ešte nie je v CRP), prebieha jeho
identifikácia na základe zhody RČ/BIČ + meno.

Poistný vzťah
Po zavedení poistenca do CRP do tabuľky POISTENEC sa zavedie do tabuľky POISTENOST jeho poistný
vzťah (PV). Prepojenie medzi tabuľkami POISTENEC a POISTENOST je prostredníctvom IDCRP.
PV obsahuje údaj o tom, v ktorej ZP je poistenec poistený. Ďalej obsahuje IDZP (jednoznačný
identifikátor poistenca v zdravotnej poisťovni), dátum začiatku a konca poistného vzťahu (ZPV, KPV),
dátum začiatku platnosti typu platiteľa (ZPL), dátum konca platnosti typu platiteľa (KPL) a označenie
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typu platiteľa, dôvod začatia poistného vzťahu a dôvod ukončenia poistného vzťahu. V rámci jedného
poistného vzťahu môže existovať viac typov platiteľov.
V prípade nezaopatreného rodinného príslušníka (NRP) je tu ešte informácia o rodnom čísle nositeľa
zdravotného poistenia.

Zmena poistného vzťahu
Môže sa meniť dátum začiatku a konca poistného vzťahu, dôvod začiatku poistného vzťahu
a dôvod ukončenia poistného vzťahu. viď. Príloha č. 6_6 a Príloha č. 6_7

-

Pokiaľ sa posúva dátum začiatku poistného vzťahu (ZPV), nesmie sa dostať do kolízie s poistným
vzťahom v inej ZP. Pokiaľ sa dostane do kolízie s poistným vzťahom v inej ZP, záznam je neakceptovaný.
To isté platí pre posun dátumu konca poistného vzťahu (KPV) – nesmie sa dostať do kolízie s poistným
vzťahom v inej ZP. Pokiaľ sa dostane do kolízie s poistným vzťahom v inej ZP, záznam je neakceptovaný.
Nový PV v inej ZP je možné zaviesť len vtedy, keď PV v predchádzajúcej ZP je ukončený. Ak nový PV
vzniká v rámci jedného kalendárneho roka (napr. pri návrate zo zahraničia) – vtedy je poistenec
povinný vrátiť sa do tej istej ZP, v ktorej má ukončený PV. Pokusy založiť PV v rámci jedného
kalendárneho roka v inej ZP sú neakceptované. Výnimku tvoria len:
-

Nezaopatrení rodinní príslušníci
Novorodenci do 60 dní od narodenia

Ak ide o prepoistenie nezaopatreného rodinného príslušníka v rámci kalendárneho roka, v dávke 910
v položke „požadovaná akcia“ musí byť uvedený príznak NP alebo ME a zároveň musí byť vyplnená
položka „RČ nositeľa zdravotného poistenia“.

Zmena typu platiteľa
V CRP máme v súčasnosti len dva typy platiteľov: I – iný, S – štát.
Na začiatku, keď sa vytvorí nový PV, je na celý interval nadefinovaný typ platiteľa I. Z dávky 910 sa do
poistného vzťahu nahrajú typy platiteľov aj s dátumami začiatku platnosti typu platiteľa (ZPL)
a dátumami konca typu platiteľov (KPL). Ak poistný vzťah nie je ukončený (KPV=31.12.9999), na
intervale poistného vzťahu do 31.12.9999 zostane preddefinovaný ten typ platiteľa, ktorý je uvedený
v poistnom vzťahu ako posledný. Na poistnom vzťahu nemôže byť interval bez typu platiteľa.

Fyzické storno poistného vzťahu
Systém umožňuje vykonať fyzické storno (FS) poistného vzťahu, t. j. poistný vzťah sa úplne vymaže
z tabuľky POISTENOST. Systém rozpozná, že má vykonať storno PV, na základe vyplnenej položky
„požadovaná akcia“ v dávke 910 – v tejto položke je hodnota FS.
Začiatok a koniec PV v dávke 910 a v CRP pre záznam, ktorý sa má vystornovať, musia byť zhodné.
FS sa využíva hlavne pri riešení kolíznych PV – napr. jeden poistenec je poistený v dvoch ZP súčasne
(stáva sa hlavne u cudzincov, keď v jednej ZP sa nechá poistiť pod BIČ a v druhej ZP pod RČ), alebo
poistenec sa nechá poistiť v priebehu kalendárneho roka pri návrate zo zahraničia v inej ZP, než mal
ukončený poistný vzťah. ZP si tieto kolízie musia medzi sebou vysporiadať a ZP, v ktorej je PV
neoprávnený, ho musí v CRP vystornovať. O vykonaní FS je ZP informovaná vo výstupnej dávke.
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Zmena rodného čísla
Systém umožňuje vykonať zmenu rodného čísla. Systém rozpozná, že má vykonať zmenu rodného čísla,
na základe vyplnenej položky „požadovaná akcia“ v dávke 910 – v tejto položke je hodnota RC.
RČ môže meniť len ZP, kde poistenec má aktívny PV. ZP, v ktorej má ukončený PV, RČ meniť nemôže.
Pôvodný stav v CRP bol taký, že ak sa zmenilo RČ, tak sa do poistenca zaviedol nový záznam s novým
RČ a s novým IDCRP. Aktívny PV sa presunul pod nové RČ a už ukončené PV zostali pod starým RČ.
Medzi novým a starým RČ neexistovalo prepojenie.
V priebehu prevádzky CRP vznikla požiadavka, aby nové RČ malo zachované to isté IDCRP, ako malo
pôvodné RČ. Algoritmus v systéme bol prepracovaný a do tabuľky POISTENEC bola zavedená nová
položka „pôvodné RČ“. Algoritmus teraz pracuje tak, že pri požiadavke na zmenu RČ zavedie nový
záznam s novým IDCRP, a po skončení spracovania ešte dobieha proces, ktorý zabezpečí výmenu
pôvodného RČ za nové RČ, pôvodné RČ presunie do položky „pôvodné RČ“ a záznam s novým IDCRP
z tabuľky POISTENEC vymaže. Poistné vzťahy v tabuľke POISTENOST zostanú všetky zachované pod
pôvodným IDCRP. Túto zmenu RČ bude treba v novom systéme prepracovať, ak to bude možné.

Zmena dátumu úmrtia
Zmenu dátumu úmrtia v CRP je možné vykonať len na základe zmeny dátumu úmrtia zapracovanej do
RÚ vedenej ÚDZS. Zmena ani stornovanie dátumu úmrtia zo vstupných dávok 910 od ZP nie je možné.
V prípade nesúladu dátumu úmrtia v dávke 910 od ZP a dátumu zapísaného do CRP z RÚ je o tomto
nesúlade informovaná ZP formou dávky 932. V CRP zostáva zapísaný dátum úmrtia z RÚ. Bližší popis
rekonciliácie je v časti „Register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho“.

Zmena ostatných osobných údajov v CRP
Osobné údaje poistenca môže meniť iba ZP, kde POISTENEC má aktívny PV. Ak ZP pošle dávku 910 za
už zaniknuté ZP, zmena osobných údajov bude neakceptovaná.
Osobné údaje, ktoré sa môžu meniť:
Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa, štátna príslušnosť, dátum narodenia (kontroluje sa zhoda
RČ a dátumu narodenia), pohlavie (kontroluje sa na zhodu s RČ), počítačové číslo osoby zo ZP.
Údaje nie sú historicky relevantné.

6.2 Vstupné dávky pri aktualizácií záznamov v CRP
Dávka 910 – mesačné zmeny o poistencovi a poistenosti
-

-

ZP zasiela dávku ÚDZS prostredníctvom zabezpečenej schránky.
Je to vstupná dávka od ZP do CRP. ZP posiela v dávke všetky údaje o zmenách vo svojom
registri poistencov, týkajúce sa údajov o poistencovi a jeho PV, v ktorých nastala zmena
v aspoň jednom stĺpci dátového rozhrania v priebehu od posledného generovania dávky typu
910.
Frekvencia: 1 x mesačne za predchádzajúci mesiac
Formát – TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_ 1

Dávka 911 – kompletný register poistenosti ZP (v súčasnosti sa nevyužíva)
-
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-

Formát, rozsah údajov, identifikácia dávky a ostatné náležitosti ako dávka 910, položky 22 a 23
budú prázdne.
Frekvencia: na vyžiadanie ÚDZS k danému dátumu
Formát - TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_1

Dávka 912 – údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
-

-

ZP zasiela dávku ÚDZS prostredníctvom zabezpečenej schránky.
Obsahom dávky sú údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ich
zmenách.
Frekvencia: ZP-24 denne, ZP-25 denne, ZP-27 1x mesačne
Formát – TXT, pri načítaní do IS UDZS prebehne transformácia na XML súbor
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_1

Dávka 511 – mesačné zmeny v preukazoch alebo registráciách poistenca s označením „EÚ“.
-

ZP zasiela dávku ÚDZS prostredníctvom zabezpečenej schránky.
Obsahom dávky sú mesačné zmeny v preukazoch alebo registráciách poistenca s označením
„EÚ“.
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát – XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_1

Poznámka: V dávke 511 RČ nie je povinná položka – povinná je iba ak je známa (v dávkach 910, 911,
912 je RČ povinné), povinné je osobné identifikačné číslo poistenca (osobné identifikačné číslo je číslo
uvádzané na nárokových dokladoch EÚ alebo iné identifikačné číslo pridelené ZP). Preto sa v tabuľke,
kde sa ukladajú údaje o registráciách a preukazoch poistenca s označením „EÚ“ nachádzajú aj
poistenci, ktorí nemajú poistný vzťah v CRP, resp. nemajú slovenské rodné číslo. Prístup k nim je cez
osobné identifikačné číslo.

6.3 Dávky 011, 012, 013
Spracovávanie dávok 011, 012, 013 sa vykonáva na základe § 27 ods. 2 písm. e) a f) zákona č.
580/2004 Z. z.
Dávka 011 (321) – údaje o poistencoch zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových
skupín
-

-

§ 27 ods. 2 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. – spracováva sa mimo IS CRP, v IS CRP sa vykonáva
len kontrola na platný PV
obsahuje zoznam poistencov danej ZP s príslušnou farmaceuticko-nákladovou skupinou
priradenou poistencovi, spolu s kódom lieku a počtom vydaných balení, na základe ktorého
(lieku) bolo vykonané zaradenie poistenca do príslušnej farmaceuticko-nákladovej skupiny.
Frekvencia dávky: 1 x mesačne
Formát: TXT (pre veľkosť dávok)
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_3

Dávka 012 – údaje o poistencoch v členení podľa platiteľa poistného
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-

-

§ 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z., kde platiteľom poistného nie je štát – spracováva
sa v IS CRP
obsahuje všetkých poistencov ZP, ktorí v mesiaci, za ktorý sa vykonáva prerozdelenie, mali
v ZP aktívny PV aspoň jeden deň, a za ktorých platiteľom poistného nie je štát. Dávka obsahuje
ku každému poistencovi okrem iných údajov aj počet dní v mesiaci (za ktorý sa vykonáva
prerozdelenie), kedy platiteľom poistného nie je štát.
Frekvencia dávky: 1 x mesačne
Formát: TXT (pre veľkosť dávok)
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_3

Dávka 013 – údaje o poistencoch v členení podľa platiteľa poistného
-

-

-

§ 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z., kde platiteľom poistného je štát – spracováva sa
v IS CRP
obsahuje všetkých poistencov ZP, ktorí v mesiaci, za ktorý sa vykonáva prerozdelenie, mali
v ZP aktívny PV aspoň jeden deň, a za ktorých platiteľom poistného je štát. Dávka obsahuje ku
každému poistencovi okrem iného aj počet dní v mesiaci (za ktorý sa vykonáva prerozdelenie),
kedy platiteľom poistného je štát
Ak má poistenec v rámci jedného mesiaca aj typ platiteľa „nie je štát“ aj typ platiteľa „štát“,
vyskytuje sa aj v dávke 012, aj v dávke 013
Pri spracovaní dávok 012, 013 v IS CRP sa vypočítava počet dní evidencie s typom platiteľa
„nie je štát“ a „štát“ v spracovávanom mesiaci v CRP pre každého poistenca evidovaného
v CRP v danej ZP. Vypočítaný počet dní sa kontroluje s počtom dní, ktoré nahlásila ZP.
Rozdielne údaje je možné zo spracovanej dávky 012, 013 vyfiltrovať
Frekvencia dávky: 1 x mesačne
Formát: TXT (pre veľkosť dávok)
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_3

6.4 Výstupné dávky z aktualizácie záznamov v CRP
Dávka 921 – poistenci danej ZP, ktorí sú evidovaní v CRP k danému dátumu v danej ZP
-

ÚDZS zasiela dávku ZP prostredníctvom zabezpečenej schránky.
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát – TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_2

Dávka 931 – akceptované zmeny z dávky 910
-

-

ÚDZS zasiela dávku ZP prostredníctvom zabezpečenej schránky.
Obsahom dávky sú tie riadky z dávky 910, ktoré boli akceptované v CRP v rámci spracovania
za daný mesiac v danej ZP. Ku každému riadku je v priebehu spracovania na koniec riadku
pripojený dvojmiestny znakový kód výsledku spracovania riadku – číselník sémantických
a syntaktických kontrol v CRP (viď. Príloha č. 6_5).
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát – TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_2

Dávka 932 – neakceptované zmeny z dávky 910
-
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-

-

Obsahom dávky sú tie riadky z dávky 910, ktoré neboli akceptované v CRP v rámci spracovania
za daný mesiac v danej ZP.
Ku každému riadku je v priebehu spracovania na koniec riadku pripojený dvojmiestny znakový
kód výsledku spracovania riadku, prípadne ešte aj poznámka, na základe ktorej je možné
bližšie identifikovať problém.
Kód výsledku spracovania je v tomto prípade chybové hlásenie – číselník sémantických
a syntaktických kontrol v CRP (viď. Príloha č. 6_5).
ZP si na základe týchto kódov skontroluje správnosť dát vo svojom registri, prípadne vykoná
kroky podľa kódu výsledku spracovania - typu chybového hlásenia.
V tejto dávke je uvedený aj nesúlad v dátume úmrtia pre príslušnú osobu v tabuľke RÚ a v CRP
u danej ZP.
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát – TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_2

Dávka 933 – zmeny z iných zdrojov
-

-

ÚDZS zasiela dávku ZP prostredníctvom zabezpečenej schránky.
Obsahom dávky sú riadky o poistencoch danej ZP, ktorým boli vykonané zmeny v CRP v rámci
spracovania za daný mesiac na základe údajov od inej ZP a riadky o tých poistencoch danej ZP,
u ktorých došlo k neúspešnému pokusu o zmenu od inej ZP. Ku každému riadku je v priebehu
spracovania na koniec riadku pripojený dvojmiestny znakový kód výsledku spracovania riadku
a prípadne poznámka, na základe ktorej je možné bližšie identifikovať problém.
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát – TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_2

Dávka 934 – kolízie medzi ZP. Obsahuje riadky dávky 910, ktoré neboli akceptované v CRP v rámci
spracovania za daný mesiac v danej ZP a sú identifikované chybou S8, S9. ZP na základe dávky rieši
kolízie s inými ZP. Dávka obsahuje iba kolízie, ktorých aspoň jeden dátum (začiatok alebo koniec kolízie)
spadá do obdobia 6 mesiacov pred dňom generovania dávky 934.
-

Frekvencia: 1 x mesačne
Formát – TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_2

Dávka 935 – poistenci na riešenie. Obsahuje zoznam poistencov danej ZP, ktorí boli spracovaní v rámci
aktualizácie a vyskytujú sa v dávke 932 alebo v dávke 933 pre danú ZP. Každý z takýchto poistencov
identifikovaný svojím IDZP sa vyskytuje v dávke práve jedenkrát. Pri každom poistencovi sú uvedené
všetky kódy chybových hlásení, ktoré sa na tohto poistenca vyskytujú v dávkach 932 a 933. Dávka
oproti ostatným typom dávok obsahuje navyše záhlavie, v ktorom sú uvedené počty akceptovaných
a neakceptovaných záznamov z dávky 910, ktorá bola spracovaná v rámci aktualizácie CRP.
-

Frekvencia: 1 x mesačne
Formát – TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_2

Dávka 936 – obsahuje riadky z dávky 910, ktoré neboli akceptované v CRP v rámci spracovania za daný
mesiac v danej ZP a na dané IDZP nemá ZP evidovaný PV k poslednému dňu spracovaného mesiaca. V
dávke je poistenec požadovaný s PV k poslednému dňu spracovaného mesiaca.
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-

Frekvencia: 1 x mesačne
Formát – TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_2

Dávka 512 – výstupná dávka k dávke 511 - Mesačné zmeny v preukazoch alebo registráciách poistenca
s označením „EÚ“. Obsahuje chybné záznamy z dávky 511. Ku každému chybnému záznamu je
pripojený kód chyby. Len niektoré chyby majú za následok neakceptáciu záznamu z dávky 511, ostatné
chyby sú informatívne.
-

Frekvencia: 1 x mesačne
Formát – XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_2

Dávka 510 – všetci poistenci s preukazom „EÚ“ danej ZP evidovaní v CRP.
-

Frekvencia: 1 x mesačne
Formát – XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_2

Dávka 913 – výstupná dávka k dávke 912 s chybnými záznamami. Ku každému chybnému záznamu je
v priebehu spracovania vygenerovaný kód príslušnej chyby. Len niektoré chyby majú za následok to,
že záznam z dávky 912 nie je akceptovaný, ostatné chyby sú informatívne. (Dávka 912 sú údaje
o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretými medzi
poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.)
-

Frekvencia: denne
Formát – TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_2

6.5 Výstupné dávky k dávkam 011,012,013
Dávky 011, 012, 013
-

k dávke 011 - výstupné dávky sa generujú mimo IS CRP – v názve majú príponu 321
k dávkam 012, 013: výstupné dávky majú v pôvodnom názve dávky pripojený text _UDZS.
Frekvencia: 1 x M (platí pre všetky tri dávky)
Formát: TXT
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_4

6.6 Prihlášky na vznik verejného zdravotného poistenia (PRH)
Dávka 516 – vstupná dávka, oznámenie o prijatých prihláškach na vznik verejného zdravotného
poistenia podaných v zdravotnej poisťovni
-
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ZP zašle dávku cez WS do ÚDZS, následne po prihlásení do aplikácie PRH sa doručené dávky
načítajú k spracovaniu a k vyhodnoteniu prihlášok zaradených na manuálne spracovanie.
/nesprávne RČ, aktívny PV v inej ZP, atď./
Pri spracovávaní dávok 516 prebieha kontrola osobných údajov poistenca a jeho PV s údajmi
vedenými v CRP.
ZP poskytuje ÚDZS oznámenie o prijatí prihlášky do troch pracovných dní od jej prijatia
vrátane dátumu a času prijatia a dátumu a času podania.
V dávke 516 nemusia byť zaradení poistenci, ktorí sa v rámci jedného kalendárneho roka
vracajú do tej istej ZP, kde mali ukončený PV.
Frekvencia: denne (ZP 24 - každú hodinu, ZP 25 - 2 až 3x denne, ZP 27 - 2x denne)
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-

Formát XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_10

Dávka 517 – výstupná dávka, informácia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášok na vznik verejného
zdravotného poistenia ÚDZS
-

-

ÚDZS zašle cez WS dávku pre ZP, ku každej dávke 516 ide odpovedná dávka 517
UDZS odošle vyhodnotenú dávku 517 ZP v termíne do 3 pracovných dní určenom zákonom č.
580/2004 Z. z. V dávke 517 sú zaradení poistenci aj z manuálneho vyhodnotenia pri každom
je uvedený aj dôvod neakceptovania, v prípade že nespĺňala podmienky na akceptáciu.
Frekvencia: denne ihneď po spracovaní dávky 516
Formát XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_11

Dávka 531 – vstupná dávka, oznámenie o potvrdení akceptovanej prihlášky na vznik verejného
zdravotného poistenia v zdravotnej poisťovni
-

-

ZP zašle dávku cez WS do UDZS
V tejto dávke sú obsiahnutí poistenci, ktorým bola akceptovaná prihláška na vznik verejného
zdravotného poistenia a ktorým skutočne poistný vzťah v ZP aj začal. V tejto dávke sú zaradení
aj poistenci, ktorí sa v rámci jedného kalendárneho roka vrátili do tej istej ZP a neboli zaradení
v dávke 516 (a teda ani v 517).
Frekvencia: niekoľko dávok denne (ku každej dávke 516/517 potvrdzujúca dávka 531)
Formát XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_14

6.7 Prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne (PRZ)
Dávka 529 – vstupná dávka, oznámenie o prijatých prihláškach na zmenu ZP
-

-

ZP zašle dávku cez WS do UDZS .
ZP poskytuje ÚDZS v elektronickej podobe oznámenie o prijatých PRZ ZP, dátume a čase
prijatia, dátume a čase podania, dátume a čase prijatia späťvzatia, dátume a čase podania
späťvzatia prihlášky, do 10. októbra príslušného kalendárneho roka; oznámenie poskytuje ako
jednu sumárnu dávku
Frekvencia: 1 x mesačne (na dobrovoľnej báze) a 1 x ročne sumárna dávka (povinná zo zákona)
Formát XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_12

Dávka 530 – výstupná dávka, informácia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášok na zmenu ZP
-

UDZS zašle dávku cez WS do ZP
UDZS poskytuje ZP v elektronickej podobe oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní prihlášok
na zmenu zdravotnej poisťovne do 20. novembra príslušného kalendárneho roka
V prípade mesačného spracovania dávok 529 ide dávka 530 ku každej zaslanej dávke 529
Frekvencia: 1 x mesačne, sumárna dávka 1 x ročne
Formát XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_13

Dávka 323 – vstupná dávka, oznámenie o potvrdení prihlášky na zmenu verejného zdravotného
poistenia
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ZP zašle dávku cez WS do UDZS.
ZP hlási ÚDZS tie prihlášky, ktoré jej boli akceptované a ktoré aj potvrdila (t. j. PV od 1.1.
skutočne nastáva). ZP dávku zasiela do 5. decembra príslušného kalendárneho roka
Frekvencia: 1 x ročne
Formát XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_14

-

6.8 Externé subjekty
-

-

-

Spracovanie dávok od externých subjektov sa vykonáva na základe § 29b ods. 6 zákona č.
580/2004 Z. z.
Dátové rozhrania vstupných dávok sú uvedené v dohodách s jednotlivými externými subjektami.
Dátové rozhrania výstupných dávok sú totožné s dátovými rozhraniami výstupných dávok len
s tým rozdielom, že vo výstupných dávkach je v dátových rozhraniach doplnených posledných 5
položiek z CRP.
Pri spracovávaní dávok od externých subjektov sa údaje od externých subjektov triedia podľa
príslušnosti k ZP – podľa evidencie v CRP.
Poistenci, ktorých v priebehu spracovania nebolo možné jednoznačne priradiť k ZP, či už z dôvodu
duplicity RČ alebo iného dôvodu, môžu byť spracovaní manuálne (možno ich manuálne priradiť
do príslušnej ZP).
Ak sa poistenca ani pri manuálnom spracovaní nepodarí priradiť k ZP, ide do súboru
neidentifikovaných poistencov. Tento súbor s neidentifikovanými poistencami je po skončení
spracovania zasielaný každej ZP.

Sociálna poisťovňa
-

Vstupné dávky 301, 302, 303, 304, 305
Frekvencia: 1 x mesačne (platí pre všetky vstupné dávky)
Formát: XML
Výstupné dávky 551, 552, 553, 554, 555
Frekvencia: 1 x mesačne (platí pre všetky výstupné dávky)
Formát: XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_15

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
-

Vstupné dávky: 306, 307, 308
Frekvencia: 306 1 x mesačne (údaje za obdobie predchádzajúcich 6 mesiacov)
Frekvencia : 307, 308 1 x mesačne (údaje za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov)
Formát: XML
Výstupné dávky: 556, 557, 558
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát: XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_16

Ministerstvo obrany SR
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Vstupné dávky: 309, 310
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát: XML
Výstupné dávky: 559, 560
Frekvencia: 1 x mesačne
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- Formát: XML
- Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_17
Zbor väzenskej a justičnej stráže SR
-

Vstupné dávky: 311, 312, 319
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát: XML
Výstupné dávky: 561, 562, 569
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát: XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_18

Ministerstvo vnútra SR
-

Vstupné dávky: 313, 314, 315, 316, 325
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát: XML
Výstupné dávky: 563, 564, 565, 566, 575
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát: XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_19

Ministerstvo školstva SR
-

Vstupné dávky: 317
Frekvencia: 1 x mesačne (veľká dávka !!!)
Formát: XML
Výstupné dávky: 567
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát: XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_20

Finančné riaditeľstvo SR
- Vstupné dávky: 318, 320, 322
- Frekvencia: 318 1 x mesačne – aktualizácia údajov, 1 x ročne – kompletné údaje za príslušné
zdaňovacie obdobie
- Frekvencia: 320 1 x mesačne, 322 1 x ročne
- Formát: XML
- Výstupné dávky: 568, 570, 572
- Frekvencia: 568 1 x mesačne – aktualizácia údajov, 1 x ročne – kompletné údaje za príslušné
zdaňovacie obdobie,
- Frekvencia: 570 1 x mesačne, 572 1 x ročne
- Formát: XML
- Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_21

6.9 Dávka pre NCZI
IS CRP umožňuje generovať údaje pre potreby elektronického zdravotníctva – dávky pre NCZI.
Dávky možno generovať tri:
- Inicializačnú (generuje sa len na vyžiadanie z NCZI)
- Zmenovú
Ver.23.3
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- Reinicializačnú (generuje sa na vyžiadanie z NCZI)
Zmenová dávka sa generuje po každom mesačnom spracovaní údajov v CRP (za predchádzajúci
mesiac).
Do NCZI sa zasielajú údaje poistenca, potrebné na jeho jednoznačnú identifikáciu, dáta o PV poistenca
(okrem typu platiteľa) a dáta o zmluvnom lekárovi poistenca.
Systém vygeneruje vždy dve dávky:
- Dáta o poistnom vzťahu + údaje potrebné na identifikáciu poistenca
- Dáta o zmluvnom lekárovi + údaje potrebné na identifikáciu poistenca
Na požiadavku NCZI sa do dávok negenerujú poistenci, ktorí nemajú RČ, ale BIČ
Na výstupe sú tieto dve dávky skomprimované do jednej dávky s príslušným označením. V prípade, že
niektorá z dvoch generovaných dávok (alebo aj obe) je väčšia ako 100 MB, je potrebné túto dávku
rozdeliť na viac súborov s veľkosťou do 100 MB. Výstup je potom opäť komprimovaný do jednej dávky
s príslušným označením.
Komunikácia prebieha cez SFTP úložisko.
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát: XML
Označenie dávky:
- inicializačná má v názve označenie 70 (príklad: UDZS_70_yyyy-mm-29T234612.zip)
- zmenová má v názve označenie 71 (príklad: UDZS_71_yyyy-mm-26T163329.zip)
- reinicializačná dávka – označenie je totožné so zmenovou dávkou (má označenie 71)
Dátové rozhranie dávky s údajmi o poistnom vzťahu:
Dátum začiatku poistného vzťahu
Dátum konca poistného vzťahu
Pobočka ZP
Typ zdravotného poistenia (PP)
Dôvod ukončenia poistného vzťahu
IDZP (jednoznačný identifikátor poistenca v ZP)
Kód ZP
---Stav (podľa číselníka – živý, mŕtvy, (nezvestný )
Meno
Priezvisko
Rodné priezvisko
Dátum narodenia
Pohlavie
IDCRP (jednoznačný identifikátor poistenca v CRP)
Počítačové číslo osoby
Rodné číslo

Dátové rozhranie dávky s údajmi o zmluvnom lekárovi:
Stav (podľa číselníka – živý, mŕtvy, (nezvestný )
Meno
Priezvisko
Rodné priezvisko
Dátum narodenia
Pohlavie
IDCRP (jednoznačný identifikátor poistenca v CRP)
Počítačové číslo osoby
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Rodné číslo
--Platnosť zmluvy od (dátum)
Platnosť zmluvy do (dátum)
Kód zdravotníckeho pracovníka
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

6.10 Dávky pre MZ SR
Na základe § 28 ods. 10 zákona č. 580/2004 Z. z. je ÚDZS povinný na účely výpočtu indexu rizika
nákladov na zdravotnú starostlivosť do 30. júna kalendárneho roka predložiť MZ SR v elektronickej
podobe z CRP údaje za každého poistenca za obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho
roka, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov. Údaje sa
predkladajú v rozsahu:
a) RČ/BIČ poistenca + dátum narodenia
b) Pohlavie
c) Dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia
d) Kód príslušnej ZP
e) Označenie platiteľa poistného s uvedením dátumu začatia a dátumu skončenia povinnosti
platiť poistné
V súčasnosti sa pre MZ SR generujú dve dávky:
CRP – Poistenci – RRRR : typ dávky = 005 (uvádza sa v hlavičke dávky), obsahuje údaje o PV poistenca
CRP – Platitelia – RRRR : typ dávky = 006 (uvádza sa v hlavičke dávky), obsahuje údaje o platiteľoch
poistného
Frekvencia: 1 x ročne
Formát: TXT (pre veľkosť súborov)
Dátové rozhranie : CRP – Poistenci – RRRR:
Hlavička:
- Typ dávky (005)
- Rok, za ktorý sa údaje generujú
- Dátum generovania dávky
- Počet záznamov v dávke
Telo dávky:
- Poradové číslo riadku
- RČ/BIČ
- Dátum narodenia
- Dátum začiatku poistného vzťahu v roku RRRR
- Dátum konca poistného vzťahu v roku RRRR
- Kód ZP
Dátové rozhranie : CRP – Platitelia – RRRR:
Hlavička:
- Typ dávky (006)
- Rok, za ktorý sa údaje generujú
- Dátum generovania dávky
- Počet záznamov v dávke
Telo dávky:
- Poradové číslo riadku
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-

RČ/BIČ
Dátum narodenia
Pohlavie
Typ platiteľa
Dátum začiatku platnosti typu platiteľa v roku RRRR
Dátum konca platnosti typu platiteľa v roku RRRR
Kód ZP

6.11 Dávka pre MF SR (Inštitút finančnej politiky)
Poskytujú sa údaje o PV a platiteľoch poistného – aj historické – od roku 2005 (od transformácie ZP na
akciové spoločnosti).
Frekvencia: 1 x ročne
Formát: TXT (pre veľkosť súboru)
Dátové rozhranie súboru len s rodnými číslami
- Rodné číslo (bez BIČ)
- Pôvodné rodné číslo
- Počítačové číslo osoby
- Kód ZP
- Začiatok poistného vzťahu (dátum)
- Koniec poistného vzťahu (dátum)
- Dôvod ukončenia poistného vzťahu
- Typ platiteľa
- Začiatok platnosti typu platiteľa (dátum)
- Koniec platnosti typu platiteľa (dátum)
- Dátum úmrtia
- Preukaz EÚ
- Preukaz P
Dátové rozhranie súboru s BIČ:
- BIČ
- Pôvodné rodné číslo
- Počítačové číslo osoby
- Kód ZP
- Začiatok poistného vzťahu (dátum)
- Koniec poistného vzťahu (dátum)
- Dôvod ukončenia poistného vzťahu
- Typ platiteľa
- Začiatok platnosti typu platiteľa (dátum)
- Koniec platnosti typu platiteľa (dátum)
- Dátum úmrtia
- Preukaz EÚ
- Preukaz P
- Pohlavie
- Dátum narodenia

6.12 Dávka pre Štatistický úrad SR
Poskytujú sa údaje za VZP občanov SR a cudzincov na území SR pravidelne - raz ročne do 31.5.
kalendárneho roka T+1 s údajmi platnými k 31.12. kalendárneho roka T ( T = prvý referenčný rok 2013).
(Do 31.05.2021 budú poskytnuté údaje k 31.12.2020)
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Okruh údajov: súbory vybraných základných údajov o osobách, ktoré sú na území SR verejne zdravotne
poistené, získané za účelom spracovania štatistík o zahraničnom sťahovaní, ktoré vyplývajú
z nariadenia č. 862/2007.
Frekvencia: 1 x ročne
Formát: txt (veľké množstvo dát)
Dátové rozhranie súboru s rodnými číslami
- Rodné číslo poistenca
- Jednoznačný identifikátor osoby v databázach ÚDZS
- Dátum vzniku VZP platného aspoň 1 deň v roku T
- Dôvod vzniku poistenia
- Dátum narodenia
- Pohlavie poistenca
- Ekonomická aktivita
- Štátna príslušnosť
- Obec trvalého pobytu
- ID obce trvalého pobytu
- Ulica a súpisné /orientačné číslo
- PSČ obce trvalého pobytu
- Dátum zániku VZP
- Dôvod zániku VZP
- Dátum úmrtia

Dátové rozhranie súboru s BIČ: Dátové rozhranie súboru s BIČ - zoznam položiek/dátové
rozhranie Atribút Rodne_cislo obsahuje aj BIC. Nie je ďalšie dátové rozhranie

6.13 Dávka pre Národnú banku Slovenska
Poskytujú sa údaje z CRP raz mesačne, najneskôr do posledného dňa v mesiaci.
Okruh údajov: Údaje sa posielajú za účelom vypracovania prognóz a vývoja demografických
informácií pre spracovanie štatistík NBS.
Štvrťročné výkazy z účtovníctva každej zdravotnej poisťovne poskytujúcej verejné zdravotné
poistenie na území SR, ktoré zdravotné poisťovne podľa § 1 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 768/2004 Z. z. o
predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou
predkladajú UDZS.
Frekvencia: 1 x mesačne
Formát: XML
Generuje sa 6 samostatných dávok:
1dávka Mmm_POISTENCI_UDZS_P_yyyy.xml - poistenci spolu v štruktúre:
- Rok narodenia
- pohlavie
- počet
2 dávka Mmm_PRIRASTOK_UDZS_P_yyyy.xml - prírastok nových poistencov v aktuálnom mesiaci
v štruktúre:
- Počet
3 dávka Mmm_PRIRASTOK_OD_ZAC_ROKA_UDZS_P_yyyy.xml - prírastok nových poistencov od
začiatku roka v štruktúre:
- Počet
4 dávka Mmm_UBYTOK_UDZS_P_yyyy.xml – úbytok poistencov v aktuálnom mesiaci v štruktúre:
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- Počet
5 dávka Mmm_TYP_PLATITELA_UDZS_P_yyyy.xml - počet poistencov rozdelených podľa typu platiteľa
(Iný ,Štát) v aktuálnom mesiaci v štruktúre:
- Typ platiteľa
- Počet
6 dávka Mmm_POISTENCI_NAD_60_STAT_UDZS_P_yyyy.xml - počet poistencov nad 60 rokov, ktorým
poistné hradí štát v aktuálnom mesiaci v štruktúre:
- Počet

6.14 Výstupy z CRP
Výstupy z CRP
Prepočítané počty poistencov z údajov v CRP k mesačnému prerozdeľovaniu (poskytuje sa ZP, SDZP,
MZ SR)
Prepočítané počty poistencov z údajov ZP (dávky 012, 013) k mesačnému prerozdeľovaniu (poskytuje
sa SDZP)
Počty poistencov podľa farmaceuticko – nákladových skupín (dávka 011)
Počty poistencov k poslednému dňu v mesiaci
Počty poistencov z CRP k ročnému zúčtovaniu poistného plateného štátom (poskytuje sa ZP, SDZP, MZ
SR)
Podklady k dohľadom pre SDZP:
- Dohľad na mesačné prerozdeľovanie
- Dohľad na ročné prerozdeľovanie
6.14.1.1 Prepočítané počty poistencov k mesačnému prerozdeľovaniu (z CRP a z údajov ZP)
Algoritmy na výpočet prepočítaných počtov poistencov za mesiac (alebo za zvolené obdobie v rozsahu
12 mesiacov) sú súčasťou informačného systému. Takisto výstupné zostavy s počtami poistencov sú
súčasťou informačného systému. Vytvárajú sa dva súbory výstupných zostáv – jeden súbor z údajov
z CRP a druhý súbor z údajov zo ZP (dávky 012, 013). Vzhľad výstupných zostáv je totožný, líšia sa len
v zdroji údajov a potom v samotných počtoch – podľa zdroja údajov.
6.14.1.2 Počty poistencov podľa farmaceuticko – nákladových skupín – dávka 011
(§ 27b ods. 2 a 3 zákona č. 580/2004 Z. z. a § 1 ods. 1 vyhlášky č. 264/2012 Z. z.)
Do mesačného prerozdeľovania vstupujú poistenci zaradení do farmaceuticko – nákladových skupín
(dávka 011).
Zaradenie poistenca do farmaceuticko – nákladovej skupiny sa vykoná podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona
č. 580/2004 Z. z. a § 1 ods. 1 vyhlášky č. 264/2012 Z. z.:
§ 27b ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.: Príslušná zdravotná poisťovňa zaradí poistenca v kalendárnom
mesiaci, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, do farmaceuticko-nákladovej skupiny
zaradenej do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak mu počas 12 za sebou nasledujúcich
kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa vykonáva mesačné
prerozdeľovanie, bolo vydaných alebo podaných aspoň 181 štandardných dávok liečiva v
kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú farmaceuticko-nákladovú skupinu zaradenú
do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a ktoré príslušná zdravotná poisťovňa alebo zdravotná
poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, zaevidovala v účtovnej
evidencii. Štandardnú dávku liečiva v kategorizovaných liekoch ustanovuje zoznam kategorizovaných
liekov.
§ 27b ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z.: Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 2 do viacerých
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farmaceuticko-nákladových skupín zaradených do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín,
poistenec sa na účely mesačného prerozdeľovania zaradí len do farmaceuticko-nákladovej skupiny s
najvyšším indexom rizika nákladov.
§ 1 ods. 1 vyhlášky č. 264/2012 Z. z.: Ak poistenec zdravotnej poisťovne splnil kritériá podľa § 27b ods.
2 a 3 zákona č. 580/2004 Z. z. pre zaradenie do farmaceuticko-nákladovej skupiny a bol poistencom
aspoň jeden deň kalendárneho mesiaca, zaradí sa do príslušnej farmaceuticko-nákladovej skupiny
počas celého kalendárneho mesiaca.
Spracovanie dávky 011 pozostáva z dvoch častí:
1. Prvá časť je kontrola, či poistenec spĺňa podmienku, že mu bolo podaných aspoň 181
štandardných dávok liečiva – táto časť nie je súčasťou informačného systému CRP.
2. Druhá časť je kontrola, či poistenec bol v mesiaci, za ktorý sa vykonáva prerozdelenie, aspoň jeden
deň poistencom zdravotnej poisťovne, ktorá ho vykazuje vo farmaceuticko – nákladovej skupine
(príslušnosť poistenca k ZP sa určuje podľa údajov v CRP). Táto časť je súčasťou informačného
systému CRP.
Požiadavka: celý proces spracovania dávok 011 musí byť súčasťou nového IS CRP.
6.14.1.3 Počty poistencov k poslednému dňu v mesiaci
Zostava Počty poistencov k poslednému dňu v mesiaci v členení podľa ZP, krajov, okresov, pohlavia,
typu platiteľa a vekových skupín po 5 rokov nie je súčasťou informačného systému. Robí sa selektom
priamo z databázy a výsledok je uložený v kontingenčnej tabuľke.
Počty poistencov v uvedenom členení je možné vygenerovať k ľubovoľnému dňu mesiaca. Je to otázka
nastavenia dátumov v selekte. Používa sa ešte počet poistencov k 1. dňu v mesiaci – hlavne k 1.
januáru. Počty poistencov k 1. januáru si žiada zaslať veľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti –
členenie si definujú individuálne (napr. kraj, okresy, ZP). Počty poistencov k 1. januáru žiadajú aj
zdravotné poisťovne – tiež si definujú vlastné členenia.
Požiadavka: Výpočet počtu poistencov k ľubovoľnému dňu v mesiaci podľa uvedeného členenia musí
byť súčasťou IS.
6.14.1.4 Počty poistencov z CRP k ročnému zúčtovaniu poistného plateného štátom
Podľa údajov z CRP sa vykonáva aj ročné zúčtovanie poistného plateného štátom. Prílohou k ročnému
zúčtovaniu je skutočný denný počet poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. za
predchádzajúci kalendárny rok. Na účely ročného zúčtovania poistného plateného štátom sa počet
poistencov štátu zaokrúhľuje na celé čísla nadol. Zostava „Denný počet poistencov štátu“ nie je
súčasťou informačného systému. /musí byť súčasťou IS/ Prepočet počtu poistencov za predchádzajúci
kalendárny rok je súčasťou informačného systému, výber denných stavov poistencov štátu sa robí
selektom z tabuliek databázy.
Požiadavka: Zostava „Denný počet poistencov štátu“ musí byť súčasťou IS – výstup v pdf – formáte.

Podklady k dohľadom pre SDZP
6.14.2.1 Dohľad na mesačné prerozdeľovanie
Podľa §28a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. – úrad je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny rok
dohľad nad údajmi oznamovanými zdravotnou poisťovňou na účely vykonania mesačného
prerozdeľovania poistného, pričom údaje podľa § 27 ods. 2 písm. b) a c) skontroluje najmenej na vzorke
náhodne vybratých 0,1 promile poistencov, v ktorých skontroluje správnosť zaradenia poistenca
v skupinách podľa pohlavia, veku a platiteľa poistného podľa stavu v tom kalendárnom mesiaci, za
ktorý vykonáva dohľad.
§ 27 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 580/2004 Z. z.:
ZP je povinná do 20. dňa v kalendárnom mesiaci oznámiť úradu:
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b) počet poistencov podľa pohlavia a veku od 5 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch,
osobitne v skupine od 0 do dovŕšenia 1 roku veku a osobitne v skupine od 1 roku veku do 4 rokov veku
a osobitne v skupine od 80 rokov veku (ďalej len „počet poistencov podľa pohlavia a veku), za ktorých
nie je platiteľom poistného štát § 11 ods.1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. za kalendárny
mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva
c) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát § 11 ods.1 písm. d)
okrem poistencov podľa § 11 ods.7 písm. a) až l), n), až r), t) a u), ktorí sú platiteľmi poistného podľa §
11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.; počet poistencov sa oznamuje za kalendárny
mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva)
0,1 promile poistencov sa vyberá zo spracovaných dávok 012, 013 za kalendárny mesiac, za ktorý sa
vykonáva dohľad. Údaje zo spracovaných dávok 012, 013 sa ďalej spracovávajú manuálne – výsledok
spracovanej dávky 012, 013 sa natiahne do tabuľky do databázy a nad touto tabuľkou sa spustí selekt,
ktorý v sebe obsahuje algoritmus náhodného výberu – vyberie sa 0,1 promile záznamov. Výsledok sa
uloží do excelovskej tabuľky, ktorá sa odovzdá SDZP.
Požiadavka: Algoritmus náhodného výberu poistencov pre potreby dohľadu musí byť súčasťou IS.
6.14.2.2 Dohľad na ročné prerozdeľovanie
Podľa § 28a ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. – úrad je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny
rok na účely vykonania ročného prerozdeľovania poistného (§ 27a) dohľad nad údajmi oznamovanými
zdravotnou poisťovňou do CRP, pričom správnosť poskytnutých údajov zdravotnými poisťovňami do
CRP skontroluje najmenej na vzorke náhodne vybratých 0,1 promile poistencov podľa stavu údajov
v CRP v čase vykonávania dohľadu nad údajmi poistencov týkajúcich sa kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku vykonávania dohľadu.
0,1 promile poistencov sa vyberá manuálne z tabuliek poistenec a poistenost v databáze CRP – vytvorí
sa pomocná tabuľka, ktorá obsahuje všetkých poistencov, ktorí v kontrolovanom roku mali v ZP poistný
vzťah aspoň jeden deň, a potom sa selektom, ktorý v sebe obsahuje algoritmus náhodného výberu,
vyberie z tejto pomocnej tabuľky 0,1 promile poistencov. Údaje sa vyberajú v rozsahu: RČ, IDCRP,
meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia, adresa, kód ZP, idzp, začiatok poistného vzťahu,
koniec poistného vzťahu, dôvod ukončenia poistného vzťahu, začiatok platnosti typu platiteľa, koniec
platnosti typu platiteľa, typ platiteľa. Výsledok sa uloží do excelovskej tabuľky, ktorá sa odovzdá SDZP.
Požiadavka: Algoritmus náhodného výberu poistencov pre potreby dohľadu musí byť súčasťou IS.
6.14.2.3 Vstupné údaje k prerozdeľovaniu z MZ SR k 31.10.YYYY
Do ročného prerozdeľovania vstupujú aj údaje o viacročných nákladových skupinách, do ktorých sú
poistenci zaradení. Tieto údaje poskytuje úradu MZ SR (§ 28a ods. 5 a 6 zákona č. 580/2004 Z. z.).
§ 28a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z.: Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 31. októbra na účely
výpočtu ročného prerozdeľovania poistného údaje o poistencoch za predchádzajúci kalendárny rok v
rozsahu
a) rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide o
cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
b) číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený.
§ 28a ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z.: Úrad oznámi zdravotnej poisťovni do 31. januára údaje o
poistencoch zdravotnej poisťovne podľa stavu k 1. januáru v rozsahu
a) rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide o
cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
b) číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený, a príslušný index rizika nákladov
poistenca.
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MZ SR poskytuje údaje o poistencoch za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu:
RČ, alebo BIČ plus dátum narodenia
Číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený
Index rizika nákladov
Súbor je poskytovaný vo formáte txt. Spracovanie súboru nie je súčasťou IS. Súbor sa spracováva
manuálne prostredníctvom selektov. V priebehu spracovania je ku každému RČ (a príslušnej
nákladovej skupine a indexu rizika nákladov) priradené z CRP ešte: IDCRP, meno, priezvisko, kódZP
a idzp. Následne je celý súbor rozdelený podľa kódov ZP a výstupy vo formáte txt sú poskytnuté
zdravotným poisťovniam a SDZP.

6.15 Oznámenie o narodení
Matričný úrad je povinný oznámiť ÚDZS narodenie fyzickej osoby na účely zistenia príslušnej ZP
dieťaťa do ôsmeho dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom
bol vykonaný zápis do knihy narodení v rozsahu:
Dieťa
• Meno
• priezvisko
• rodné číslo
• dátum narodenia
• trvalý pobyt dieťaťa
-

Matka
• Meno
• priezvisko
• rodné číslo
• dátum narodenia
• trvalý pobyt matky

Frekvencia: do 5. dní od informovania ÚDZS
Formát – XML
Dátové rozhranie: viď. Príloha č. 6_9

6.16 Cieľový stav CRP

Obrázok č. 4 Diagram prepojenia
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Implementačné aktivity nového riešenia CRP budú zahŕňať nasledovné oblasti:
-

Zavedenie systematického manažmentu údajov
Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát
Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu
Úprava interných procesov na základe využitia konzumných referenčných údajov
Automatizované publikovanie otvorených údajov
Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“

V diagrame je zobrazená konceptuálna architektúra, navrhnutá tak, aby boli dosiahnuté ciele CRP
projektu. Znázorňuje princípy, ako budú jednotlivé subjekty prepojené s CRP.
Budú existovať 2 domény – Externá a Interná.
Prepojenie vo vnútri internej domény bude urobené prostredníctvom WS a priameho volania do
tabuliek databáz. Želaný stav je využitie WS aj pre B2B procesy v internej doméne.
Externá doména sa skladá z ostatných používateľov CRP ako sú napríklad zdravotné poisťovne alebo
externé subjekty. Na prepojenie s CRP budú vytvorené WS, kde bude zavedená automatická kontrola
syntaxu správ. Spracovanie správ od zdravotných poisťovní a od externých subjektov musí prebiehať
čo najviac automaticky.
IS musí umožniť komunikáciu s dátovým skladom. Predpokladom je jasne definovaná dátová štruktúra
CRP.

Obrázok č. 5 Popis cieľového stavu CRP
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Transformáciu CRP môžeme rozdeliť do nasledujúcich cieľov:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Umožniť všetkým častiam ÚDZS naplniť ich právne povinnosti vo vzťahu k využívaniu údajov
z CRP
Pripraviť technológiu a procesy tak, aby dotknuté časti ÚDZS mali k dispozícii taký rozsah
údajov a v takej podobe, aby stanovené úlohy a činnosti boli dosiahnuté včas a v najvyššej
možnej kvalite.
Implementáciou nového CRP odstrániť existujúci nesúlad v údajoch poistencov.
Zrýchliť a skvalitniť rozhodovací proces pri správnych konaniach vedených ÚDZS.
Zbierať a poskytovať údaje tak, aby ich analýzou mohli dotknuté časti ÚDZS zlepšiť výkon
dohľadu a poskytnutím údajov zdravotným poisťovniam mohli tieto ďalej zlepšovať ich
činnosť.
Zjednodušiť, zautomatizovať a urýchliť proces spracovania údajov v CRP na dennej báze.
Zredukovať počet sťažností a podaní ktoré sa týkajú nesprávnych a nekonzistentných údajov
v CRP.
Monitoringom a validáciou procesov, identifikovať chyby a neefektívnosť v procesoch.
Nastavením správnych validácií odhaľovať a predchádzať možným fraudom a chybám.
Zvýšením efektivity redukovať administratívnu náročnosť.
Zvýšiť bezpečnosť spracovávania, uchovávania a prístupu k údajom v CRP.

7 CRP POŽADOVANÝ STAV - Návrh dátovej architektúry
7.1 Popis procesov CRP
Návrh dátovej architektúry vykoná úspešný uchádzač na základe analýzy súčasného stavu
a požiadaviek ÚDZS.
Platforma pre prevádzku CRP je preferovaná Windows, vzhľadom na to že obsluha ÚDZS je vyškolená
na platformu Windows. V prostredí ÚDZS nie je použitá iná platforma ako Windows.
Od úspešného uchádzača je požadované dodanie kompletného detailného popisu dátových rozhraní
a popis integrácie.
Údaje do CRP sa budú dostávať zo zdravotných poisťovní na dennej báze formou správ (nazvime ich
pre účely tohto dokumentu tiež dávka 910, ktorá však bude rozšírená o nové položky a bude podstatne
menšia ako pôvodná mesačná dávka) - dávok 910 (aktualizačné dávky do CRP) v procese spracovania
dávok 910 v CRP.
Dávka 910 bude v XML – formáte.
V dátach musia byť zohľadnené číselníkové hodnoty.
Dávka 910 sa do ÚDZS dostane prostredníctvom WS.
Pred vstupom do spracovania musí prebehnúť validácia dávky 910 (xsd – schéma, syntaktické
kontroly). V prípade, že validácia nebude úspešná, celá dávka sa vráti zdravotnej poisťovni na opravu.
Zoznam syntaktických kontrol používaných v súčasnom systéme tvorí prílohu č. 6_5 tejto kapitoly
a popisujú súčasný stav.
Na konci dňa musí prebehnúť synchronizácia dát (denná uzávierka). Synchronizácia prebehne na
úrovni hashu. Synchronizácia nesmie trvať dlhšie ako 3 hodiny. Očakávame návrh zo strany úspešného
uchádzača .
Postup pri dennej uzávierke:
1. Vykonanie synchronizácie celého poistného kmeňa voči ZP /určenie položiek z ktorých sa vypočíta
HASH/. Synchronizácia musí trvať max 3 hodiny.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vytvorenie HASH súboru v UDZS pre ZP.
Odoslanie súboru do ZP
Porovnanie HASH hodnôt a vytvorenie rozdielového súboru v ZP
Zaslanie rozdielového súboru do ÚDZS
Zaslanie kompletných záznamov o poistencoch pre rozdielové záznamy (zo ZP pre ÚDZS)
Zapracovanie zmien do CRP (automat) – bude potrebné dopracovať
Nespracované záznamy budú ošetrené manuálne.

Spracovanie dávok 910:
Všetky dávky 910 sa spracovávajú postupne podľa času doručenia. V systéme musí byť možnosť
spracovania viacerých dávok 910 naraz (paralelné spracovanie procesov).
V procese spracovania dávok 910 v systéme sa vykonajú sémantické kontroly.
Zoznam sémantických kontrol tvorí prílohu č. 5 tohto dokumentu a popisujú súčasný stav.
V priebehu spracovania dávok 910 sa vykonajú kontroly
- Na existujúce údaje v CRP (napr. či nie je kolízia v poistných vzťahoch – dátum začiatku PV,
dátum konca PV, stotožnenie osoby)
- Na údaje z RFO – validovať správnosť údajov.
Po validácii sa do CRP zapíšu údaje zo ZP, ktoré nevykazujú žiadne chyby.
V prípade nesúladu údajov zo ZP s RFO je o tom ZP informovaná výstupnou dávkou, ktorej súčasťou je
kód chyby z vykonanej kontroly a doplňujúce údaje.
Údaje zo ZP môžu byť pri spracovaní akceptované alebo neakceptované (napr. kolízia poistných
vzťahov u poistenca – neakceptované. Poistenec môže mať v CRP len jeden aktívny poistný vzťah
v jednej ZP).
V prípade opravených údajov zo strany ZP budú záznamy doručené v ďalších dávkach 910, prípadne
bude zo strany ZP dodané pre ÚDZS vysvetlenie k záznamom, ktoré bude zapracované manuálne v CRP.
V súčasnosti v CRP akceptujeme návrat až do roku 2005 – transformácia ZP na akciové spoločnosti.
Pokiaľ je potrebné vykonať zmeny pred rokom 2005, urobí to buď manuálne administrátor CRP na
základe zaslaných údajov zo ZP, alebo zdravotná poisťovňa môže zaslať mimoriadnu dávku 910
s príslušnými údajmi – táto možnosť návratu až do roku 2005 zdravotnými poisťovňami musí zostať
zachovaná aj v novom systéme.
Požadujeme migráciu všetkých dát v CRP, ktoré sú potrebné pre nový dátový model.

Nový poistenec v CRP.
Jediný spôsob, ako sa nový poistenec môže dostať do CRP, je prostredníctvom dávky 910 zo zdravotnej
poisťovne.
Pokiaľ sa poistenec vôbec nenachádza v CRP a príde na neho záznam v dávke 910, nový poistenec sa
zavedie do CRP. Pri zavádzaní nového poistenca prebehnú kontroly na RFO a na RČ/BIČ. V procese
kontrol na RFO sa do CRP zapíše PČO z RFO, ak sa osobu podarí stotožniť.
Do CRP sa zavedie záznam, ak RČ/BIČ v CRP vôbec neexistuje, (alebo ak RČ/BIČ v CRP existuje, ale
záznam je označený ako neplatný).
Musí byť zachovaná história zmien RČ a BIČ /treba zachytiť všetky zmeny/.
Pokiaľ je RČ poistenca do 31.12.1953 vrátane, prebehne kontrola na súlad rodného čísla s pohlavím
a dátumom narodenia uvedenými v dávke 910.
Pokiaľ je RČ po 1.1.1954 (vrátane 1.1.1954), prebehne kontrola na pohlavie a dátum narodenia, ktoré
sú uvedené v dávke 910, a kontrola na modulo 11 podľa zákona č. 301/1995 Z. z.
Položky RČ a BIČ budú v novom systéme v samostatných položkách.
Pokiaľ poistenec nemá priradené RČ ale BIČ, kontroluje sa existencia BIČ v zozname BIČov.
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BIČ sa poistencovi prideľuje v procese spracovávania prihlášok na vznik verejného zdravotného
poistenia – generuje sa podľa pravidiel stanovených ÚDZS.
Pred každým spracovaním údajov v centrálnom registri poistencov sa zoznam BIČ-ov aktualizuje
z aplikácie spracovania prihlášok na vznik verejného zdravotného poistenia.
/Zoznam BIČov sa bude musieť aktualizovať automaticky pred každým spracovaním 910 – alebo urobiť
priame prepojenie na zoznam BIČov/ !!!
Pri zaradení nového poistenca do CRP mu je pridelené IDCRP – jednoznačný identifikátor poistenca
v CRP, ktorý je nemenný. Tento jednoznačný identifikátor je kľúčový pre komunikáciu s NCZI.

Identifikácia už existujúceho poistenca v CRP:
Ak sa už poistenec nachádza v CRP, jeho identifikácia, ak na neho príde záznam v dávke 910, prebieha
prioritne podľa zhody RČ/BIČ + IDZP. Ak poistenca nemožno identifikovať podľa tejto zhody (napr. PV
od 1.1.RRRR pri zmene zdravotnej poisťovne a IDZP z novej poisťovne ešte nie je v CRP), prebieha jeho
identifikácia na základe zhody RČ/BIČ + meno + PČO ak je k dispozícii.
Pri zmene ZP informácia o zmene ZP bude zo ZP doručená do ÚDZS prvý pracovný deň nasledujúceho
kalendárneho roka po 1.1. RRRR.

Zavedenie poistného vzťahu:
Po zavedení poistenca do CRP sa zavedie do CRP jeho poistný vzťah.
Poistenec môže mať v CRP len jeden aktívny poistný vzťah v jednej ZP.
Záznam o poistnom vzťahu obsahuje údaj o tom, v ktorej ZP je poistenec poistený. Ďalej obsahuje IDZP
(jednoznačný identifikátor poistenca v zdravotnej poisťovni), dátum začiatku a konca poistného vzťahu
(ZPV, KPV), dátum začiatku platnosti typu platiteľa (ZPL), dátum konca platnosti typu platiteľa(KPL)
a označenie typu platiteľa, dôvod začatia poistného vzťahu a dôvod ukončenia poistného vzťahu.
V rámci jedného poistného vzťahu môže existovať viac typov platiteľov /je potrebné rozšíriť evidenciu
typu platiteľov, momentálne sú iba dva I a S/.
V prípade nezaopatreného rodinného príslušníka je tu ešte informácia o rodnom čísle nositeľa
zdravotného poistenia.
V novom systéme požadujeme, aby informácia o tom, že poistenec je NRP, bola uvedená v novej
záložke, ktorá bude obsahovať informáciu o nositeľovi NRP v štruktúre:
Meno
Priezvisko
RČ alebo BIČ
Dátum Od (musí byť možné zobraziť viaceré časové úseky)
Dátum Do (musí byť možné zobraziť viaceré časové úseky)
Poznámka: v rovnakom časovom úseku nesmú byť viacerí nositelia NRP.

Zmena poistného vzťahu: - táto možnosť musí zostať zachovaná
Môže sa meniť dátum začiatku a konca poistného vzťahu, dôvod začiatku poistného vzťahu a dôvod
ukončenia poistného vzťahu.
Pokiaľ sa posúva dátum začiatku poistného vzťahu (ZPV), nesmie sa dostať do kolízie s poistným
vzťahom v inej ZP. Pokiaľ sa dostane do kolízie s poistným vzťahom v inej ZP, záznam je neakceptovaný.
To isté platí pre posun dátumu konca poistného vzťahu (KPV) – nesmie sa dostať do kolízie s poistným
vzťahom v inej ZP. Pokiaľ sa dostane do kolízie s poistným vzťahom v inej ZP, záznam je neakceptovaný.
Nový poistný vzťah v inej ZP je možné zaviesť len vtedy, keď poistný vzťah v predchádzajúcej ZP je
ukončený. Ak nový poistný vzťah vzniká v rámci jedného kalendárneho roka (napr. pri návrate zo
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zahraničia) – vtedy je poistenec povinný vrátiť sa do tej istej ZP, v ktorej má ukončený poistný vzťah.
Výnimku tvoria len:
- Nezaopatrení rodinní príslušníci
- Novorodenci do 60 dní od narodenia
V novom systéme: Pokusy založiť poistný vzťah v rámci jedného kalendárneho roka v inej ZP sú v CRP
akceptované, avšak takýto záznam je vo výstupnej dávke pre ZP označený príslušným kódom
sémantickej chyby (bude to nová sémantická chyba) na základe ktorého ZP vie, že poistenca poistila
neoprávnene. Filtráciou kódu príslušnej sémantickej chyby vzniknú podklady pre výkon dohľadu v ZP.
V novom systéme: Takisto prepoistenie novorodenca po uplynutí 60 dní – v CRP to bude akceptované,
ale bude to označené kódom príslušnej sémantickej chyby, na základe ktorej sa budú dať takéto
prípady vyfiltrovať.

Zmena typu platiteľa: - táto možnosť musí zostať zachovaná
V CRP máme v súčasnosti len dva typy platiteľov: I – iný, S – štát, rozšíriť položky číselníka evidencia
typu platiteľov.
Na začiatku, keď sa vytvorí nový poistný vzťah, je na celý interval nadefinovaný typ platiteľa I. Z dávky
910 sa do poistného vzťahu nahrajú typy platiteľov aj s dátumami začiatku platnosti typu platiteľa (ZPL)
a dátumami konca typu platiteľov (KPL). Ak poistný vzťah nie je ukončený (KPV=31.12.9999), na
intervale poistného vzťahu do 31.12.9999 zostane preddefinovaný ten typ platiteľa, ktorý je uvedený
v poistnom vzťahu ako posledný. Na poistnom vzťahu nemôže byť interval bez typu platiteľa.

Fyzické storno poistného vzťahu. - táto možnosť musí zostať zachovaná
Musí existovať možnosť fyzického storna záznamu poistného vzťahu (poistný vzťah sa vymaže
z evidencie poistných vzťahov – využíva sa pri riešení kolíznych poistných vzťahov u poistenca).
Začiatok a koniec poistného vzťahu v dávke 910 a v CRP pre záznam, ktorý sa má vystornovať, musia
byť zhodné.
Takisto musí existovať možnosť fyzického storna záznamu u kapitujúceho lekára a u preukazu
s označením „EÚ“.
Pri požiadavke na fyzické storno bude v dávke 910 uvedený dôvod fyzického storna z číselníka dôvodov
fyzického storna.
Navrhnúť spôsob zobrazenia o fyzickom storne záznamu pre bežného používateľa systému.
(Súčasný stav: Systém umožňuje vykonať fyzické storno poistného vzťahu, t.j. poistný vzťah sa úplne
vymaže z tabuľky POISTENOST. Systém rozpozná, že má vykonať storno poistného vzťahu, na základe
vyplnenej položky „požadovaná akcia“ v dávke 910 – v tejto položke je hodnota FS (fyzické storno).
Začiatok a koniec poistného vzťahu v dávke 910 a v CRP pre záznam, ktorý sa má vystornovať, musia
byť zhodné.)
Fyzické storno osoby – poistenca - požadujeme ponechať možnosť zneplatnenia záznamu.
Fyzické storno kapitujúceho lekára - požadujeme označiť vystornovaný záznam príznakom FS.
Požadujeme zapracovať kontrolu na dátum úmrtia poistenca a dátum zániku zmluvy u kapitujúceho
lekára.
Fyzické storno preukazu s označením „EÚ“ požadujeme označiť ako vystornovaný záznam s príznakom
FS.

Zmena rodného čísla: - táto možnosť musí zostať zachovaná
RČ môže meniť len ZP, kde poistenec má aktívny poistný vzťah. ZP, v ktorej má ukončený poistný vzťah,
RČ meniť nemôže.
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Musí byť zachovaná história zmien RČ a BIČ /treba zachytiť všetky zmeny/. Požadujeme navrhnúť nový
spôsob zmeny rodného čísla s tým, že je potrebné zachovať pôvodné idcrp a všetky zmeny rodného
čísla sa musia premietať pod toto idcrp – idcrp vo finálnom výsledku musí zostať nemenné.
(Súčasný stav: Systém umožňuje vykonať zmenu rodného čísla. Systém rozpozná, že má vykonať zmenu
rodného čísla, na základe vyplnenej položky „požadovaná akcia“ v dávke 910 – v tejto položke je
hodnota RC.
Pôvodný stav v CRP bol taký, že ak sa zmenilo RČ, tak sa do poistenca zaviedol nový záznam s novým
rodným číslom a s novým IDCRP. Aktívny poistný vzťah sa presunul pod nové RČ a už ukončené poistné
vzťahy zostali pod starým rodným číslom. Medzi novým a starým rodným číslom neexistovalo
prepojenie.
V priebehu prevádzkovania CRP vznikla požiadavka, aby nové RČ malo zachované to isté IDCRP, ako
malo pôvodné RČ, aby pôvodné RČ bolo uchované a aby bola zachovaná kontinuita poistných vzťahov.
Algoritmus v systéme bol prepracovaný a do tabuľky POISTENEC bola zavedená nová položka
„pôvodné RČ“. Algoritmus teraz pracuje tak, že pri požiadavke na zmenu RČ zavedie nový záznam
s novým IDCRP, a po skončení spracovania ešte dobieha proces, ktorý zabezpečí výmenu pôvodného
RČ za nové RČ, pôvodné RČ presunie do položky „pôvodné RČ“ a záznam s novým IDCRP z tabuľky
POISTENEC vymaže. Poistné vzťahy v tabuľke POISTENOST zostanú všetky zachované pod pôvodným
IDCRP.)
Požadovaná funkcionalita je taká, aby boli k zachované všetky historické údaje pri výbere pôvodných
RČ alebo BIČ.

Zmena dátumu úmrtia - táto možnosť musí zostať zachovaná
Zmenu dátumu úmrtia v CRP je možné vykonať len na základe zmeny dátumu úmrtia zapracovanej do
RÚ vedeného úradom. Zmena ani stornovanie dátumu úmrtia zo vstupných dávok 910 od ZP nie je
možné. V prípade nesúladu dátumu úmrtia v dávke 910 od ZP a dátumu zapísaného do CRP RÚ je
o tomto nesúlade informovaná ZP. V CRP zostáva zapísaný dátum úmrtia z RÚ a všetky súvisiace
zmeny.

Zmena ostatných osobných údajov v CRP: - táto možnosť musí zostať zachovaná
Osobné údaje poistenca môže meniť iba ZP, kde POISTENEC má aktívny poistný vzťah. Ak poisťovňa
pošle dávku za už zaniknuté ZP, zmena osobných údajov nebude akceptovaná.
Osobné údaje, ktoré sa môžu meniť:
Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresy, štátna príslušnosť, dátum narodenia (kontroluje sa zhoda
RČ a dátumu narodenia), pohlavie (kontroluje sa na zhodu s RČ), počítačové číslo osoby zo ZP.
Všetky údaje musia byť historicky relevantné.
Musí byť zachovaná história vykonaných zmien.

Ďalšie činnosti v priebehu dňa okrem spracovania dávok 910:
-

Spracovanie dávok od ES
Generovanie výstupov z dávok ES pre ZP
Spracovanie dávok 011, 012, 013
Generovanie výstupov k dávkam 011, 012, 013
Výpočty počtov poistencov (prepočítané počty poistencov, počty poistencov k určenému dňu
v mesiaci, denné počty poistencov štátu pre ročné zúčtovanie poistného plateného štátom)
Spracovanie dávok z RFO – aktualizácia registra úmrtí
Generovanie dávok pre NCZI
Generovanie dávok pre MZ SR (MF SR, ŠÚ SR)
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V čase, keď bežia tieto procesy, nesmú sa spracovávať dávky 910.
Pre spracovanie všetkých dávok (011, 012, 013, aj od ES) musí platiť:
Po prijatí dávky sa musí vykonať syntaktická kontrola celej dávky – validácia na XSD schému
(parametrom sa musí dať nastaviť počet chýb, po ktorom má syntaktická kontrola skončiť, ak je v dávke
veľa chýb). Výsledok syntaktickej kontroly sa zapíše do protokolu. Dávka musí prejsť validáciou XSD
schémy bez chyby. V prípade vzniku chyby, celá dávka sa vracia ZP s kódom chyby v danom zázname
alebo hlavičke.
Musí sa dať nastaviť, či po vykonaní syntaktickej kontroly, ak je dávka bez chýb, sa má spustiť
automatické spracovanie dávky, alebo sa má proces ukončiť a dávka sa bude spúšťať manuálne.
Pri výskyte chyby v priebehu spracovania – po odstránení chyby a po opätovnom spustení spracovania
musí proces pokračovať od miesta, kde sa vyskytla chyba (musí platiť aj pre dávky zo ZP, aj pre dávky
od ES).
Spracovávané údaje od ES musia byť historicky relevantné.
Pozn.: Spracovanie dávok od externých subjektov + výstupy pre ZP (dávky od ES prichádzajú na
mesačnej báze v rôznych dňoch, niektoré subjekty dávajú jednu dávku, niektoré dávajú viac, dávky sú
rôznej veľkosti, najväčšiu dávku dáva MŠ SR – jej spracovanie beží v súčasnosti až 12 hodín, potom
nasledujú dávky z UPSVaRu – tri dávky – tiež sa spracovávajú niekoľko hodín).
Požadujeme, aby maximálna doba spracovania dávky od ES (MŠ SR) bola 3 hodiny.
Pri spracovaní dávok zobrazovať priebeh spracovania dávky.

7.2 Vstupné dávky (údaje) do CRP:
Požadovaný stav: Vstupné dávky 511 a 912 sa stanú súčasťou dávky 910.
Dávka 910 bude v XML – formáte.
Údaje, ktoré môžu byť viacnásobné, budú v samostatných položkách - elementoch (napr. Meno1,
Meno2, ... MenoN, Priezvisko1, ... PriezviskoN)
Údaje musia obsahovať číselníkové hodnoty.
Dávky 011, 012, 013:
Požadovaný stav:
Dávka 011 – musia byť urobené obe časti procesu v IS (teraz je urobená len jedna časť procesu) – viď
kapitola 6.3 – časť Dávky 011, 012, 013 a kapitola č. 6.5 Výstupné Dávky k dávkam 011, 012, 013.
Dávky 012, 013 – bez zmeny.
Formát dávok – požadujeme formát txt a XML

7.3 Výstupné dávky
Dávka 921 – zostane. Formát požadujeme txt a XML.
Dávky 931 až 936 budú zliate do jednej dávky 931 – formát XML.
Dávky 512 a 913 nebudú – stanú sa súčasťou dávky 931.
Dávka 510 – môže zostať. Formát XML.
Výstupné dávky k dávkam 011, 012, 013 (názov pôvodnej dávky je rozšírený o znaky UDZS) – zostane
(s úpravami – ak vo filtri bude zaškrtnuté napr. vek, vytvorí sa výstupná dávka, ktorá bude mať
v názve znaky „vek“). Formát výstupných dávok – txt a XML.

7.4 Externé subjekty
Dávky od ES – vstupy – nemenia sa (nemenia sa dátové rozhrania ani frekvencia doručovania dávok).
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Bude sa meniť spracovanie – údaje z dávok ES musia byť dostupné z CRP, dáta dávok od ES musia byť
prístupné všetkým oprávneným koncovým užívateľom, detaily záznamov jednotlivých poistencov
musia byť dostupné po kliknutí na konkrétnu dávku, musia byť historicky relevantné.
Pre každý ES vytvoriť samostatnú záložku v CRP s možnosťou detailného pohľadu na daný záznam.
Výstupné dávky k dávkam od ES – nemenia sa.

7.5 Dávky pre NCZI
Bez zmeny štruktúry, zmena frekvencie na dennú bázu.
Dávky pre NCZI sú popísané v kapitole 6.9.

7.6 Dávky pre MZ SR
Bez zmeny.
Dávky pre MZ SR sú popísané v kapitole 6.10.

7.7 Dávka pre MF SR (Inštitút finančnej politiky)
Bez zmeny.
Dávka pre MF SR je popísaná v kapitole 6.11.

7.8 Dávka pre ŠÚ SR
Budú v nej zohľadnené číselníkové hodnoty.
Dávka pre ŠÚ SR je popísaná v kapitole 6.12.

7.9 Dávka pre Národnú banku Slovenska
Požiadavka je posielať údaje v jednej dávke Mmm_poistenci_UDZS_P_yyyy. XML

7.10 Výstupy z CRP
Výstupy z CRP sú podrobne popísané v kapitole 6.14.
Požadované zmeny:
Prepočítané počty poistencov k mesačnému prerozdeľovaniu ( z údajov z CRP a zo ZP) – bez zmeny.
Počty poistencov podľa farmaceuticko – nákladových skupín – dávka 011 – dorobiť v novom IS.
Počty poistencov z CRP k ročnému zúčtovaniu poistného plateného štátom – dorobiť v novom IS
výstupnú zostavu „Denné počty poistencov štátu“ (pdf – formát).
Podklady k dohľadom pre SDZP:
Dohľad na mesačné prerozdeľovanie – náhodný výber a výstup z neho pre potreby dohľadu – treba
v novom IS celé urobiť.
Dohľad na ročné prerozdeľovanie – náhodný výber a výstup z neho pre potreby dohľadu – treba
v novom IS celé urobiť.
Vytvoriť detailný pohľad na poistencov štátu vytvorenie nového reportu.
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8 RZP - Register zdravotníckych pracovníkov, súčasný stav
ÚDZS v zmysle § 20 zákona č. 581/2004 Z. z. vedie RZP. V systéme ÚDZS eviduje všetky údaje, ktoré
stanovuje zákon. Zdravotníckym pracovníkom na základe žiadosti sú pridelené kódy, ktoré prideľujú
zamestnanci pobočiek podľa miestnej príslušnosti manuálnym zadávaním do IS ÚDZS. Nakoľko systém
nie je napojený na referenčné databázy verejnej správy ani iné registre v rezorte zdravotníctva
v súčasnosti v systéme nie je zabezpečené automatické zadávanie údajov ani ich upgradovanie
a kontroly. Zadávanie údajov v registri je plne manuálne. Register v súčasnosti nespĺňa všetky
požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy, neumožňuje zapracovanie kontrolných mechanizmov
manuálne zadávaných údajov. V niektorých položkách je možnosť pri manuálnom zadávaní využiť
číselníky.

8.1 Úvod do RZP
ÚDZS v rámci svojej činnosti definovanej §20 písm. e) bodu 5 zákona č. 581/2004 vedie RZP a v zmysle
§ 20 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. prideľuje číselné kódy zdravotníckym pracovníkom.
ÚDZS číselné kódy prideľuje zdravotníckym pracovníkom na základe žiadosti.
Kód zdravotníckeho pracovníka je kód lekára, kód zubného lekára, a kód vybraného zdravotníckeho
pracovníka. Tento kód jednoznačne identifikuje lekára, zubného lekára, a vybraného zdravotníckeho
pracovníka ako fyzickú osobu konkrétneho zdravotníckeho povolania, resp. konkrétnej kategórie
a zároveň v kóde je zaznamenaná získaná odborná spôsobilosť na výkon odborných, špecializovaných
alebo certifikovaných pracovných činností konkrétneho zdravotníckeho pracovníka. Kód
zdravotníckeho pracovníka prideľuje ÚDZS prostredníctvom svojich pobočiek podľa miestnej
príslušnosti.
Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nepotrebuje kód zdravotníckeho pracovníka k výkonu svojho
povolania, sa kód zdravotníckeho pracovníka neprideľuje.
O pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka môže požiadať:
a) lekár, zubný lekár, po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností,
špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností,
b) vybraný zdravotnícky pracovník v povolaní farmaceut, sestra, pôrodná asistentka v určených
prípadoch,
c) vybraný zdravotnícky pracovník - držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licencie
na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon odborného zástupcu, a to na základe
získania odbornej spôsobilosti na výkon odborných, špecializovaných alebo certifikovaných pracovných
činností.
Lekár, zubný lekár, alebo vybraný zdravotnícky pracovník požiada príslušnú pobočku úradu o pridelenie
kódu zdravotníckeho pracovníka na predpísanom tlačive „Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho
pracovníka“ a to:
-

písomne
elektronicky
osobne

V rámci rozvoja IS ÚDZS, a vzhľadom na schválenú NKIVS a elektronizáciu verejného zdravotníctva, je
potrebné zefektívniť prideľovanie a evidenciu kódov zdravotníckeho pracovníka v podmienkach ÚDZS
s cieľom maximálnej automatizácie spracovávania údajov a ich ďalšieho poskytovania oprávneným
prijímateľom.
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ÚDZS zadáva údaje do RZP na základe žiadostí zdravotníckych pracovníkov a dokladov pripojených
k žiadosti. Tieto údaje sa zadávajú manuálne, tam kde je to možné pomocou číselníkov.
Tento spôsob vedenia registrov má za dôsledok nasledujúce nedostatky:
-

Register zdravotníckych pracovníkov neobsahuje všetkých zdravotníckych pracovníkov, ale len
tých ktorí požiadali o pridelenie kódu.
Žiadosti a doklady k nim pripojené nemusia obsahovať správne údaje a tie sa bez overenia
prenášajú do registrov.
Pri manuálnom zadávaní sa zodpovedný pracovník môže dopustiť chyby.
Neprebieha update a kontrola zadaných údajov v registroch.

8.2 Rozsah
Tento dokument popisuje aktuálny stav IS ÚDZS vychádzajúc zo stavu aktuálneho ku dňu vyhlásenia
verejného obstarávania. Popisuje všeobecné východiská existujúceho stavu evidencie údajov v
informačnom prostredí.
Hlavný rozsah zadania spočíva v popise očakávaného riešenia požiadaviek ÚDZS na moderný
informačný systém RZP.
Výsledkom celého riešenia na základe tohto verejného obstarávania má byť:
a. Konkrétny informačný systém RZP, vrátane softvérových licencií výrobcu a/alebo distribútora
štandardného softvéru/databázy, ktorá splní všetky požiadavky ÚDZS nevyhnutné pre
dosahovanie základných cieľov tejto organizácie v rámci oblasti RZP.
b. Integrácia IS RZP na ďalšie IS prostredníctvom IP alebo priamej integrácie
c. Komunikácia s oprávnenými externými subjektami prostredníctvom CSRÚ
d. Vytvorenie elektronických formulárov (xx ks) pre komunikáciu so zdravotníckym pracovníkom
e. Migrácia súčasných údajov do nového riešenia
f. Záručná doba na dielo 24 kalendárnych mesiacov
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8.3 Súčasný stav
Popis Diagram z karty procesu:
HP-09 Prideľovanie číselných kódov
Hlavný proces

Podprocesy

Žiadosť o pridelenie kódu
Žiadosť o pozastavenie
oprávnenia používať kód
Žiadosť o ukončenie
platnosti kódu

Zistenie iných dôvodov na
pozastavenie oprávnenia alebo
ukončenie platnosti kódu

Prijatie žiadosti a
dokladov

Prijatie a evidencia žiadosti, založenie spisu

Vstupy

Hlásenie zmien

Bola žiadosť a doklady
doručené príslušnej
pobočke?

ANO

Založenie spisu v IS
NUNTIO

Kontrola
dokladov

NIE

Zaslanie žiadosti a
dokladov príslušnej
pobočke

Evidencia v
podateľni a
pridelenie čísla
záznamu v IS
NUNTIO

Prijatie žiadosti a
dokladov príslušnou
pobočkou

Chýba niečo?

ANO

Pridelenie na
vybavenie
kompetentnému
zamestnancovi

Žiadosť o
doplnenie
dokladov

NIE
Po dpolnení
Je žiadateľ evidovaný v
IS kódov lekárov a PZS?

NIE

Evidencia v IS „Kódy
lekárov a PZS“
ANO

Vygenerovanie čísla
KP alebo KL

Evidencia spisového čísla
KL alebo KP v poznámke
v IS NUNTIO a spisového
čísla z IS NUNTIO v
poznámke KL aKP

Vybavenie žiadosti

Pridelenie,
pozastavenie alebo
ukončenie platnosti
kódu žiadateľovi
alebo evidencia
hlásených zmien

Vystavenie
dekrétu 1x
originál

Podpis 1x dekrétu
riaditeľom pobočky

Elektronická
archivácia

Zaslanie dekrétu
žiadateľovi

Pridelený kód
Oznámenie o pozastavení
oprávnenie používať kó

Výstupy

Oznámenie o ukončení
platnosti kódu
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ÚDZS zadáva údaje do RZP na základe žiadostí zdravotníckych pracovníkov a dokladov pripojených
k žiadosti. Tieto údaje sa zadávajú manuálne, tam kde je to možné pomocou číselníkov. Detailný popis
je popísaný v KP HP-15 Prideľovanie kódov viď. Príloha č. 8_1
Súčasný spôsob vedenia registrov má za dôsledok nasledujúce nedostatky:
-

8.4

RZP neobsahuje všetkých zdravotníckych pracovníkov, ale len tých ktorí požiadali o pridelenie
kódu.
žiadosti a doklady k nim pripojené nemusia obsahovať správne údaje a tie sa bez overenia
prenášajú do registrov
manuálne zadávanie údajov spôsobuje chybovosť
Neprebieha automatický update a kontrola zadaných údajov v registroch na základe zmien
v externých IS
formát údajov nie je číselníkový
Formát výstupných dávok je CSV, XLS
Medzi inštitúciami neprebieha automatická výmena údajov v požadovaných štruktúrach
a formátoch v zmysle platnej legislatívy.

Požadovaný stav

Hlavné okruhy požadovaného riešenia
Platforma pre prevádzku RZP je preferovaná Windows, vzhľadom na to že obsluha ÚDZS je vyškolená
na platformu Windows. V prostredí ÚDZS nie je použitá iná platforma ako Windows.
Architektúra riešenia musí spĺňať legislatívne požiadavky na ITVS a bezpečnosť. Musí byť
štruktúrovaná, musí vychádzať z číselníkov publikovaných NCZI a ŠÚ SR. Údaje musia byť historizované.
Frontend musí byť personalizovaný, musí umožňovať používateľovi čo najjednoduchší prístup
k údajom. Práca s údajmi musí umožňovať vyhľadávanie a triedenie podľa dátových prvkov. Výstupy
musia byť možné exportovať vo formátoch .XLS, .XML a PDF.
Používateľ musí byť vedený platným procesom pre danú aktivitu.
Vstupom pre vykonanie procesu je žiadosť zdravotníckeho pracovníka v elektronickej alebo papierovej
forme alebo informácia z referenčných registrov. V prípade, že sú podklady doručené v papierovej
forme bude potrebné papierovú dokumentáciu naskenovať a uložiť do spisu, aby bola dostupná
prostredníctvom profilu zdravotníckeho pracovníka.
Údaje vstupujúce do procesu musia byť validované na referenčné registre alebo v prípade
číselníkových hodnôt tieto musia byť získané z platných číselníkov NCZI alebo ŠÚ SR.
Výstupom procesu je vykonanie zmeny v IS RZP a/alebo výstup v podobe dekrétu.
IS RZP musí byť integrovaný so zdrojmi údajov – Registratúra ÚDZS, RFO a NRZP.
Výstup v podobe dekrétu zdravotníckeho pracovníka je poskytovaný prostredníctvom elektronického
formulára, alebo v papierovej podobe (PDF). Dekrét v elektronickej podobe má byť zasielaný
prostredníctvom registratúry ÚDZS do elektronickej schránky zdravotníckeho pracovníka vedenej na
ÚPVS. Výstupy v podobe dekrétu vytvárajú oprávnení používatelia IS RZP.
Zoznam požadovaných formulárov (dekréty):
Ver.23.3

49

F-280 - pridelenie kódu ZP viď. Príloha č. 8_2
F-351 - Pridelenie aktuálne platných kódov zdravotníckeho pracovníka viď. Príloha č. 8_3
F-278 - pozastavenie platnosti kódu ZP viď. Príloha č. 8_4
F-274 - ukončenie platnosti kódu ZP viď. Príloha č. 8_5
Dekréty musia byť vytvorené vo forme elektronických dokumentov, ktoré sa doručia do elektronickej
schránky žiadateľa a musia byť zobrazené v HTML, XML a PDF formáte pre žiadateľa
V zmysle platnej legislatívy je potrebné vytvoriť elektronické reporty (výstupy) pre kompetentné
inštitúcie. Reporty generuje administrátor IS RZP.
Integrácia s Registratúrou ÚDZS musí zabezpečovať automatické pridelenie čísla spisu, záznamu
a obsahu správy pre spracovanie žiadosti od zdravotníckeho pracovníka.
Správa údajov, aplikačné vybavenia a komunikácia medzi jednotlivými stranami musí spĺňať
požiadavky a štandardy ITVS, legislatívne požiadavky na bezpečnosť a štandardy zdravotníckej
informatiky.

8.5 Vytvorenie procesov
Komunikácia ZPr - UDZS
ZPr môže požiadať o pridelenie kódu:
a. Elektronickým formulárom na stránke www.slovensko.sk
b. Písomné/poštou – príslušný formulár zverejnený na webovom sídle ÚDZS
c. Osobne/cez podateľnu ÚDZS, na pobočke – príslušný formulár
V prípade doručenia elektronickej žiadosti o pridelenie kódu, budú údaje v XML formáte
naimportované do aplikácie. Pri spracovaní budú údaje validované.
Validácia musí byť urobená na:
1.
Údaje RFO
2.
Údaje z NRZP
V prípade doručenia žiadosti v papierovej forme údaje sa musia natypovať do aplikácie manuálne. Po
zadaní identifikátora FO budú údaje validované.
Len nevyhnutné údaje sa budú manuálne zadávať, ostatné údaje sa musia dotiahnuť z dostupných
dátových zdrojov.
Kódy prideľuje pobočka ÚDZS podľa miestnej príslušnosti. Na určenie príslušnosti konkrétnej pobočky
je rozhodujúca adresa trvalého pobytu zdravotníckeho pracovníka alebo adresa prechodného pobytu
v SR, ak je adresa trvalého pobytu žiadateľa v zahraničí.
Kód zdravotníckeho pracovníka prideľuje ÚDZS - pobočka ÚDZS na základe žiadosti zdravotníckeho
pracovníka.
Podaná žiadosť je zaevidovaná v podateľni pobočky ÚDZS a následne je odstúpená na vybavenie
zodpovednému zamestnancovi pobočky ÚDZS.
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Pozastavenie platnosti používať kód zdravotníckeho pracovníka
Pobočka ÚDZS pozastaví platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka dekrétom Pozastavenie platnosti
kódu zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa zasiela zdravotníckemu pracovníkovi.
Pozastavenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka oznámi písomne, alebo elektronicky
prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS pobočka ÚDZS držiteľovi kódu zdravotníckeho
pracovníka.
Ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka
Pobočka ÚDZS ukončí platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka dekrétom. Ukončenie platnosti kódu
zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa zasiela písomne, alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej
schránky ÚPVS zdravotníckemu pracovníkovi, s výnimkou prípadov ukončenia platnosti kódu
zdravotníckeho pracovníka po úmrtí držiteľa kódu zdravotníckeho pracovníka alebo po jeho vyhlásení
za mŕtveho.
Hlásenie zmien
V prípade zmeny mena alebo priezviska (napr. z dôvodu uzavretia manželstva), zdravotnícky pracovník
túto zmenu preukázateľne nahlási príslušnej pobočke ÚDZS. V prípade takejto zmeny sa
zdravotníckemu pracovníkovi neprideľujú nové kódy, ale príslušná pobočka ÚDZS vystaví nový dekrét
Pridelenie aktuálne platných kódov zdravotníckeho pracovníka so zmenenými údajmi, ktorý sa zasiela
zdravotníckemu pracovníkovi.
Rovnako postupuje v prípade žiadosti o vydanie duplikátu dekrétu zo strany zdravotníckeho
pracovníka.
Postup na spracovanie dokladu je rovnaký ako pri novej žiadosti (nový doklad).
Už raz pridelený kód zdravotníckeho pracovníka sa nesmie z RZP ÚDZS vymazávať. V prípade chybného
kódu zdravotníckeho pracovníka sa ukončí platnosť chybného kódu a vydá sa nový – správny kód
zdravotníckeho pracovníka.

Validácie
Údaje budú neaktívne až po dobu splatnenia používateľom alebo automatizovaným spôsobom.
Validácia bude zahŕňať aj kontrolu RFO, NRZP. V prípade rozporu bude daný záznam nesplatnený, ale
viditeľný pre obsluhu. Validácia musí prebehnúť na všetky dáta doručené úradu. Nekorektné záznamy
musia byť prešetrené individuálne. V prípade nevyjasnených položiek je potrebné kontaktovať
žiadateľa. V prípade manuálnych zásahov musí byť v systéme zaznamenané, kto a kedy daný zásah
vykonal. Všetky stavy je potrebné nastaviť v súlade s KP HP-15 viď. Príloha č. 8_1 .
Po spracovaní žiadosti systém vygeneruje kód ZPr, ktorý sa zapíše do DB a následne sa vygeneruje
dekrét s potrebnými náležitosťami.
V prípade elektronickej žiadosti sa údaje odosielajú prostredníctvom registratúry žiadateľovi.
V prípad papierovej žiadosti sa vygeneruje papierový dekrét, ktorý sa odošle žiadateľovi po
zaregistrovaní v registratúre.

Komunikácia Úrad – NCZI
Medzi ÚDZS a NCZI bude prebiehať odovzdávanie informácií z RZP zmysle platnej legislatívy a to §20
ods. 1. písm. b) a písm. e) bod 5 zákona č. 581/2004 Z. z. odovzdávanie informácií z RZP v XML formáte
/1x mesačne
- rodné číslo alebo dátum narodenia,
- meno,
- priezvisko,
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-

titul,
dátum narodenia,
dátum úmrtia,
registračné číslo a označenie stavovskej organizácie zdravotníckeho pracovníka, v ktorej je
zdravotnícky pracovník registrovaný,
číselný kód zdravotníckeho pracovníka,
dátum pridelenia kódu,
dátum ukončenia platnosti kódu,
dátum pozastavenia platnosti kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RZP.
V prípade úpravy legislatívy je potrebné umožniť generovať výstupy v požadovanej štruktúre pre
kompetentné inštitúcie zo strany administrátora.

Komunikácia ÚDZS a SP
Medzi ÚDZS a SP bude prebiehať odovzdávanie informácií z RZP zmysle platnej legislatívy a to § 20 ods.
1 písm. r) bod 1 zákona č.581/2004 Z. z.
odovzdávanie informácií z RZP v XML formáte /1x mesačne

-

meno
priezvisko
rodné číslo alebo dátum narodenia
číselný kód zdravotníckeho pracovníka
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RZP.

Komunikácia Úrad – Komory
Medzi ÚDZS a komorami bude prebiehať odovzdávanie informácií z RZP zmysle platnej legislatívy a to
§ 20 ods. 1 písm. r) bod 1 zákona č.581/2004 Z. z.
odovzdávanie informácií z RZP v XML formáte /1x mesačne

-

meno
priezvisko
rodné číslo alebo dátum narodenia
číselný kód zdravotníckeho pracovníka
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RZP.
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Komunikácia Úrad –Vyššie územné celky ( VUC)
Medzi ÚDZS a VUC bude prebiehať odovzdávanie informácií z RZP zmysle platnej legislatívy a to § 20
ods. 1 písm. r) bod 1 zákona č.581/2004 Z. z.
odovzdávanie informácií z RZP v XML formáte /1x mesačne

-

meno
priezvisko
rodné číslo alebo dátum narodenia
číselný kód zdravotníckeho pracovníka
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RZP.

Komunikácia Úrad – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR)
Medzi ÚDZS a ÚVZSR bude prebiehať odovzdávanie informácií z RZP zmysle platnej legislatívy a to §
20 ods. 1 písm. r) bod 1 zákona č.581/2004 Z. z.
odovzdávanie informácií z RZP v XML formáte /1x mesačne

-

meno
priezvisko
rodné číslo alebo dátum narodenia
číselný kód zdravotníckeho pracovníka
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RZP.

Komunikácia Úrad – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)
Medzi ÚDZS a RÚVZ bude prebiehať odovzdávanie informácií z RZP zmysle platnej legislatívy a to § 20
ods. 1 písm. r) bod 1 zákona č.581/2004 Z. z.
odovzdávanie informácií z RZP v XML formáte /1x mesačne

-

meno
priezvisko
rodné číslo alebo dátum narodenia
číselný kód zdravotníckeho pracovníka
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RZP.
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Komunikácia Úrad – MZSR
Medzi ÚDZS a MZSR bude prebiehať odovzdávanie informácií z RZP zmysle platnej legislatívy a to §
20 ods. 1 písm. r) bod 1 zákona č.581/2004 Z. z.
odovzdávanie informácií z RZP v XML formáte /1x mesačne

-

meno
priezvisko
rodné číslo alebo dátum narodenia
číselný kód zdravotníckeho pracovníka
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RZP.

Komunikácia Úrad – ZP
Medzi Úradom a ZP bude prebiehať odovzdávanie informácií z RZP v XML formáte /1x mesačne (nie
je legislatívne ošetrené), v súčasnosti sa údaje zasielajú aj ZP.
V prípade úpravy legislatívy je potrebné umožniť generovať výstupy v požadovanej štruktúre pre
kompetentné inštitúcie zo strany administrátora.

Registre potrebné pre RZP
Referenčné registre:
1. RFO
Zdravotnícke registre:
1. NRZP
Údaje použité pri vedení registrov úradu a doplňujúce registre úradu
Referenčné registre:
RFO
RČ,
meno,
priezvisko,
dátum narodenia,
dátum úmrtia,
Adresa

NRZP
RČ
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meno a priezvisko,
dátum narodenia,
dátum úmrtia,
akademické tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
štátne občianstvo,
identifikátor fyzickej osoby,
štát a miesto trvalého pobytu,
číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad,
dátum jeho pridelenia,
dátum ukončenia jeho platnosti,
dátum pozastavenia jeho platnosti,
dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti,
registračné číslo v príslušnej komore,
dátum registrácie,
dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie,
dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie,
dátum zrušenia registrácie,
dátum zániku registrácie,
študijný odbor,
špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť,
druh a číslo vydanej licencie,
označenie komory, ktorá licenciu vydala,
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
dátum začatia dočasného pozastavenia licencie,
dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie,
dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie,
číslo rozhodnutia o zrušení licencie,
číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie,
dôvod dočasného pozastavenia licencie,
dôvod zrušenia platnosti licencie,

Zapracovanie kontrol
1. ÚDZS má k dispozícii registre:
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a. Referenčné
RFO - Register fyzických osôb
b. zdravotnícke
NRZP - Národný register zdravotníckych pracovníkov
2.

Pred ďalším použitím predmetných registrov musí prebehnúť validácia zhodných dát medzi
referenčnými a zdravotníckymi registrami a to:
RFO voči NRZP

3.

Nevalidné údaje musia byť označené a systém ponúkne zodpovednej osobe na ďalšie riešenie.
Informácia o nevalidných záznamoch bude uložená do dávky, ktorá bude odoslaná NCZI.

4.

Na základe referenčných údajov v RZP a Register fyzických osôb - RFO budú v systéme automaticky
vykonané zmeny:
zdravotnícky pracovník - zmeny v adresách trvalého a prechodného pobytu
úmrtie:
zdravotnícky pracovník – ukončí všetky kódy ZPr

5. systém automaticky porovná údaje z NRZP s registrom úradu ZP. V prípade nezhody údajov musia
byť záznamy s rozdielnymi údajmi označené na ďalšie spracovanie obsluhou alebo informovanie
správcu registra NCZI.
6. Systém automaticky upozorní na dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia
registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie v príslušnej komore
zdravotníckeho pracovníka z NRZS na ďalšie konanie ohľadne platnosti kódov zdravotníckeho
pracovníka.
7. Pri zadávaní nových údajov, systém automaticky „natiahne“ potrebné údaje z referenčných
registrov RFO.
8. Pri zadávaní nových údajov, systém automaticky ponúkne na odsúhlasenie zodpovednému
pracovníkovi údaje zo zdravotníckeho registra NRZP. Pracovník porovná s predloženými dokladmi
a prípadne odsúhlasí.
9. Systém „natiahne“ a bude dopĺňať po príslušnej validácii všetkých zdravotníckych pracovníkov z
NRZP do registra úradu zdravotníckych pracovníkov t. z. aj tých, ktorým nebol pridelený kód ZP.
10. Preberanie údajov, ktoré sú uvedené v referenčných registroch a zdravotníckych registroch do
registra RPZS má prebiehať automaticky, bez zásahu používateľa. V prípade akejkoľvek chyby
alebo nezrovnalosti musí byť o tomto stave používateľ informovaný. Používateľ musí otvorenú
operáciu dokončiť manuálne. IS RPZS o tomto manuálnom zásahu musí evidovať informáciu a táto
informácia musí byť používateľom dostupná.
Zdravotnícke registre nemusia obsahovať relevantné údaje. Preto je potrebné systematické
porovnávanie totožných údajov zdravotníckych registrov s údajmi uvedenými v referenčných
registroch. V prípade, že sa zistí nezrovnalosť medzi údajmi v referenčných registroch a zdravotníckymi
registrami, systém musí upozorniť používateľa a zároveň vytvoriť správu o chybe pre administrátora
RZP na nezrovnalosť.
V prípade, že požadované údaje sa nenachádzajú v referenčných registroch a zdravotníckych registroch
a nenaplnia sa automaticky do registrov ÚDZS, bude daná možnosť manuálneho zadania pracovníkovi
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ÚDZS podľa predložených dokladov. IS RZP o tomto manuálnom zásahu musí evidovať informáciu a
táto informácia musí byť používateľom dostupná.
Používateľ musí kontrolovať automaticky zadané údaje s predloženými dokladmi.
Všetky údaje k príslušnému záznamu o zdravotníckom pracovníkovi systém umožní prezerať
zodpovednému používateľovi.
Systém musí zaznamenať všetky vstupy do RZP a manipuláciu so všetkými údajmi (dátum, čas,
používateľ, úkon, dátová položka).
Do systému požadujeme zapracovať kontroly:

Zdravotnícky pracovník
RČ

Kontrola RFO

cislo_šanonu
kód zdravotníckeho pracovníka
priezvisko

Kontrola RFO

meno

Kontrola RFO

dátum_narodenia

Kontrola RFO

dátum_umrtia

Kontrola RFO

titul_pred

Kontrola NRZP

titul_za

Kontrola NRZP cez NCZI

komora

Kontrola NRZP cez NCZI

registračne_císlo

Kontrola NRZP cez NCZI

zdravotnícke_povolanie_názov

Kontrola prípustnej kombinácie F-283
Kontrola NRZP cez NCZI

kategoria_lekára_kod

Kontrola prípustnej kombinácie F-283

kategória_lekára_názov

Kontrola prípustnej kombinácie F-283

špecializacia_lekára_kod

Kontrola prípustnej kombinácie F-283
Kontrola NRZP cez NCZI

špecializacia_lekára_názov

Kontrola prípustnej kombinácie F-283
Kontrola NRZP cez NCZI

platnosť od
platnosť do
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pozastavenie od
pozastavenie do
Ukončenie
obec

Kontrola RFO

ulica

Kontrola RFO

číslo

Kontrola RFO

psč

Kontrola z číselníka PSČ

Doklad pridelenie:
druh dokladu
názov dokladu
Číslo
dátum vydania
dátum právoplatnosti
číslo rozhodnutia úradu

Doklad ukončenie:
druh dokladu
názov dokladu
Číslo
úmrtie

kontrola RFO

zrušenie registrácie

Kontrola NRZP cez NCZI

dátum vydania
dátum právoplatnosti
číslo rozhodnutia/dekrétu úradu
Rozhodnutie/dekrétu úradu

Doklad pozastavenie:
druh dokladu
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názov dokladu
Číslo
pozastavenie registrácie

Kontrola NRZP cez NCZI

dátum vydania
dátum právoplatnosti
číslo rozhodnutia/dekrétu úradu
Rozhodnutie/dekrét úradu

Import / Export / Generovanie dávok
Spracovanie IN dávok z NCZI (NRZP):
1. Dávka bude prijatá prostredníctvom integračného rozhrania CSRÚ
2. Validácia dávka na platné XSD schémy
3. Spracovanie dávky – import údajov do RZP
4. Report zo spracovania
5. V prípade že dávka neprejde validáciou na XSD schémy, je potrebné kontaktovať NCZI
6. Údaje musia byť verzionované
Spracovanie OUT dávok pre NCZI:
1. V prípade položiek, kde sa platnosť kódu končí posledným dňom mesiaca budú odoslané
v nasledujúcej dávke pre NCZI.
2. Súbor bude uložený do vopred zvoleného adresára.
3. Súbor pre NCZI bude manuálne zašifrovaný dohodnutým spôsobom šifrovania. (iba v prípade
manuálneho spracovania)
4. Aktivity budú ukladané do technických logov.

Denné spracovanie údajov
Pri novej žiadosti alebo zmene pri konkrétnom ZPr sa bude robiť validácia voči RFO vždy.
Pri ostatných záznamoch, na ktorých neboli robené zmeny sa validácia voči RFO bude robiť 1x týždenne
v piatok od 20:00.
V prípade úmrtia je potrebné ukončiť kód ZPr a vygenerovať súbor so zoznamom takýchto ukončených
kódov.
Zabezpečiť proces generovania dekrétov (elektronickej a tlačovej podobe).
Zabezpečiť proces odoslania dekrétu prostredníctvom elektronickej schránky UPVS (vrátane
generovania záznamu v registratúre).

Administrácia systému
Každý z oprávnených používateľov systému musí mať definovaný zoznam rolí, ktoré budú určovať, do
ktorej časti registra má používateľ prístup. Jeden používateľ bude môcť byť priradený do viacerých
rolí. Základné požadované role:
• Neautorizovaný používateľ - používateľ v tejto roli bude mať možnosť prezerať údaje bez
možnosti editácie údajov
• Autorizovaný používateľ - používateľ v tejto roli bude mať možnosť editovať RZP
• Supervízor - používateľ v tejto roli bude mať právo opravovať zadané údaje v RZP
• Administrátor systému - používateľ v tejto roli bude zakladať iných používateľov, spravovať
číselníky - registre a nastavovať parametre systému.
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ÚDZS požaduje, aby priraďovanie používateľov do rolí bolo riešené prostredníctvom administrácie AD,
kde budú vytvorené skupiny používateľov prípadne samostatnou správou užívateľov priamo v module
bez nutnosti AD. Pre každú rolu v aplikácii musí byť možnosť mapovať skupinu používateľov, ktorá bude
mať definovaný názov podľa role, pre ktorú je určená.
Prihlásený používateľ v RZP, bude môcť vidieť všetky údaje RZP.
Súčasný stav spracovania údajov v RZP popisuje KP HP-15 viď príloha č.8_1
Žiadateľ ako ZPr môže vybaviť svoju žiadosť na ktorejkoľvek pobočke ÚDZS. Papierová dokumentácia
po naskenovaní a zadaní do RZP bude odovzdaná na archiváciu na ústredie ÚDZS. Používatelia budú
pracovať výlučne s elektronickou formou dokumentov.
Dokumenty v RZP nebude možné vymazať.
Všetky zmeny v RZP musia byť zaznamenané (logované) a musia byť dostupné predchádzajúce zmeny
s informáciou o dátume a čase zmeny taktiež kto danú zmenu vykonal.

8.6 Úprava dátovej štruktúry
Základné princípy
-

-

Pre jednotlivé položky je potrebné použiť štandardy v zmysle platnej legislatívy.
Analýza zmien prebehne komplexne pre všetky položky aplikácie.
Zmeny je potrebné aplikovať pre RZP
RZP je potrebné integrovať na centrálne číselníky
Jednotlivé obrazovky aplikácie budú očíslované.
Štruktúra položiek musí dodržiavať číselníkové princípy
Filtre – musia byť urobené tak, aby bolo možné z ponúknutých položiek vybrať požadovanú
množinu položiek a aj na základe dátumového výberu urobiť selekt údajov.
Filtre musia mať možnosť výberu z preddefinovaných časových údajov (za včera, za daný mesiac,
za daný rok, za celé obdobie, za vybrané časové obdobie). Filtre bude možné vytvárať z celej
množiny dátových položiek a s možnosťou vytvárania individuálneho filtra pre každého
používateľa.
Frontend aplikácie musí byť personalizovaný pre jednotlivých používateľov.

Zoznam dátových položiek RZP
Zdravotnícky pracovník :
- RČ
- Meno z RFO
- Priezvisko z RFO
- dátum narodenia z RFO
- dátum úmrtia z RFO
- titul pred Národný Register Zdravotníckych Pracovníkov, alebo manuálne číselník
- titul za Národný Register Zdravotníckych Pracovníkov, alebo manuálne číselník
Trvalé bydlisko:
- Ulica z RFO
- Číslo z RFO
- Obec z RFO
- PSČ zdroj číselník
- okres z RFO
- Kraj z RFO
Prechodné bydlisko: napr. cudzinci RFO
Kontakt: manuálne zo žiadosti
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Stavovská organizácia: Národný Register Zdravotníckych Pracovníkov, alebo manuálne číselník
Registračné číslo: Národný Register Zdravotníckych Pracovníkov, alebo manuálne číselník
Registračné číslo od: Národný Register Zdravotníckych Pracovníkov
Registračné číslo prerušenie od: Národný Register Zdravotníckych Pracovníkov
Registračné číslo prerušenie do: Národný Register Zdravotníckych Pracovníkov
Registračné číslo do: Národný Register Zdravotníckych Pracovníkov
Číslo spisu: automaticky
Generované číslo: automaticky
Kontaktná pobočka ÚDZS: automaticky
Špecializácie: manuálne
kód lekára : automaticky po zadaní údajov nižšie
kategória ZP : číselník F-283_3 viď Príloha č. 8_6
povolanie : číselník F-283_3 viď Príloha č. 8_6
Kód SLL : číselník F-283_3 viď Príloha č. 8_6
platnosť kódu od : manuálne
platnosť kódu do : manuálne
pobočka ÚDZS : automaticky
Dátum pridelenia: automaticky
Dátum ukončenia: automaticky
Doklad (pridelenie): výber z predložených dokladov
Doklad (ukončenie platnosti): výber z predložených dokladov
Dátum zaevidovania: manuálne
Poznámka:
Pozastavenie
kód lekára : automaticky
dátum pozastavenie od : manuálne
dátum pozastavenie do : manuálne
Doklad pozastavenie : výber z predložených dokladov
Doklad
Druh dokladu: číselník
Názov: manuálne
Číslo: manuálne
Doklad vydal: manuálne
Dátum vydania: manuálne
Dátum právoplatnosti: manuálne
Referenčné doklady: manuálne
Poznámka:

8.7

Číselníky

Číselníkové údaje budú preberané z centrálneho úložiska číselníkov pre každý samostatný prípad.
Aktuálne číselníky zobrazené v aplikácii RZP:
•
•
•
•
•
•

Stavovské organizácie
Kategórie PZS
Špecializácie OÚ (SPP)
Druhy OÚ (Y)
Druhy zdrav. zariadení
Ambulancie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formy poskytovania ZS
Kategórie ZPr
Špecializácie lekárov (SLL)
Študijné odbory
Subjekty
Druhy dokladov
Typy pobočky ZP
Pobočky UDZS
Štáty
Kraje
Okresy
Obce
PSČ
Tituly pred
Tituly za
Zdravotnícke povolanie

8.8 Vytvorenie Interface a komunikácie medzi inštitúciami definovanými zo zákona
a ÚDZS (CSRU)
Presný a podrobný popis jednotlivých integračných rozhraní by mal byť predmetom detailnej špecifikácie návrhu
riešenia dodávateľa nového systému podľa požiadaviek na funkčnosť systému. Špecifikácia jednotlivých rozhraní
by mala byť vytvorená v spolupráci s prevádzkovateľom aktuálneho systému ako aj ďalších systémov u ÚDZS, kde
je požiadavka na integráciu na nový systém. Je potrebné dodržať integračné postupy CSRÚ zverejnená na:
https://datalab.digital/referencne-udaje/iscsru/

8.9 Požiadavky na integráciu s registrami ÚDZS - Registratúra
Systém musí byť automatizovane prepojený s registratúrou ÚDZS vrátane integrácie na elektronickú
podateľňu. Integrácia na registratúru musí minimálne obsahovať rozhrania:
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9 RPZS - Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
9.1 Úvod do RPZS
ÚDZS v rámci svojej činnosti definovanej § 20 písm. e) bod 4 zákona č. 581/2004 vedie RPZS a v zmysle
§20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. prideľuje číselné kódy poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti a zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
ÚDZS číselné kódy prideľuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti.
Kód poskytovateľa je kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj kód zariadenia sociálnych služieb
a kód zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tento kód jednoznačne identifikuje
príslušnú fyzickú, alebo právnickú osobu jej kategóriu, odbornú činnosť a druh odbornej činnosti
Kód poskytovateľa prideľuje ÚDZS prostredníctvom svojich pobočiek.
Požiadať o pridelenie kódu poskytovateľa je povinný každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
v zmysle § 4 zákona č. 578/2004 Z. z., a to podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z.
- písomne
- elektronicky
- osobne
V rámci rozvoja IS ÚDZS, a vzhľadom na schválenú NKIVS a elektronizáciu verejného zdravotníctva, je
potrebné zefektívniť prideľovanie a evidenciu kódov poskytovateľov v podmienkach ÚDZS s cieľom
maximálnej automatizácie spracovávania údajov a ich ďalšieho poskytovania oprávneným
prijímateľom.
ÚDZS zadáva údaje do RPZS na základe žiadostí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dokladov
pripojených k žiadosti. Tieto údaje sa zadávajú manuálne, tam kde je to možné pomocou číselníkov.
Tento spôsob vedenia registrov má za dôsledok nasledujúce nedostatky:
- Žiadosti a doklady k nim pripojené nemusia obsahovať správne údaje a tie sa bez overenia
prenášajú do registrov.
- Pri manuálnom zadávaní sa zodpovedný pracovník môže dopustiť chyby.
- Neprebieha update a kontrola zadaných údajov v registroch.

9.2 Rozsah
Tento dokument popisuje aktuálny stav IS ÚDZS vychádzajúc zo stavu aktuálneho ku dňu vyhlásenia
verejného obstarávania. Popisuje všeobecné východiská existujúceho stavu evidencie údajov v
informačnom prostredí.
Hlavný rozsah spočíva v popise očakávaného riešenia požiadaviek ÚDZS na moderný informačný
systém na RPZS.
Výsledkom celého riešenia na základe tejto verejného obstarávania má byť:
a. Konkrétny informačný systém RPZS , vrátane softvérových licencií výrobcu a/alebo distribútora
štandardného softvéru/databázy, ktorá splní všetky požiadavky ÚDZS nevyhnutné pre
dosahovanie základných cieľov tejto organizácie v rámci oblasti RPZS.
b. Integrácia IS RPZS na ďalšie IS prostredníctvom IP alebo priamej integrácie
c. Komunikácia s oprávnenými externými subjektami prostredníctvom CSRÚ
d. Vytvorenie elektronických formulárov (xx ks) pre komunikáciu s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti
e. Migrácia súčasných údajov do nového riešenia
f. Záručná doba na dielo 24 kalendárnych mesiacov
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9.3 Súčasný stav
Popis Diagram z karty procesu:
HP-09 Prideľovanie číselných kódov
Hlavný proces

Podprocesy

Žiadosť o pridelenie kódu
Žiadosť o pozastavenie
oprávnenia používať kód
Žiadosť o ukončenie
platnosti kódu

Zistenie iných dôvodov na
pozastavenie oprávnenia alebo
ukončenie platnosti kódu

Prijatie žiadosti a
dokladov

Prijatie a evidencia žiadosti, založenie spisu

Vstupy

Hlásenie zmien

Bola žiadosť a doklady
doručené príslušnej
pobočke?

ANO

Založenie spisu v IS
NUNTIO

Kontrola
dokladov

NIE

Zaslanie žiadosti a
dokladov príslušnej
pobočke

Evidencia v
podateľni a
pridelenie čísla
záznamu v IS
NUNTIO

Prijatie žiadosti a
dokladov príslušnou
pobočkou

Chýba niečo?

ANO

Pridelenie na
vybavenie
kompetentnému
zamestnancovi

Žiadosť o
doplnenie
dokladov

NIE
Po dpolnení
Je žiadateľ evidovaný v
IS kódov lekárov a PZS?

NIE

Evidencia v IS „Kódy
lekárov a PZS“
ANO

Vygenerovanie čísla
KP alebo KL

Evidencia spisového čísla
KL alebo KP v poznámke
v IS NUNTIO a spisového
čísla z IS NUNTIO v
poznámke KL aKP

Vybavenie žiadosti

Pridelenie,
pozastavenie alebo
ukončenie platnosti
kódu žiadateľovi
alebo evidencia
hlásených zmien

Vystavenie
dekrétu 1x
originál

Podpis 1x dekrétu
riaditeľom pobočky

Elektronická
archivácia

Zaslanie dekrétu
žiadateľovi

Pridelený kód
Oznámenie o pozastavení
oprávnenie používať kó

Výstupy

Oznámenie o ukončení
platnosti kódu
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ÚDZS zadáva údaje do RPZS na základe žiadostí poskytovateľov a dokladov pripojených k žiadosti.
Tieto údaje sa zadávajú manuálne, tam kde je to možné pomocou číselníkov. Detailný popis je popísaný
v KP HP-15 Prideľovanie kódov viď. Príloha č. 8_1
Súčasný spôsob vedenia registrov má za dôsledok nasledujúce nedostatky:
žiadosti a doklady k nim pripojené nemusia obsahovať správne údaje a tie sa bez overenia
prenášajú do registrov
manuálne zadávanie údajov spôsobuje chybovosť
Neprebieha automatický update a kontrola zadaných údajov v registroch na základe zmien
v externých IS
formát údajov nie je číselníkový
Formát dávok CSV, XLS
Medzi inštitúciami neprebieha automatická výmena údajov v požadovaných štruktúrach a
formátoch v zmysle platnej legislatívy

9.4 Požadovaný stav
Hlavné okruhy požadovaného riešenia
Platforma pre prevádzku RPZS je preferovaná Windows, vzhľadom na to že obsluha ÚDZS je vyškolená
na platformu Windows. V prostredí ÚDZS nie je použitá iná platforma ako Windows.
Architektúra riešenia musí spĺňať legislatívne požiadavky na ITVS a bezpečnosť. Musí byť
štruktúrovaná, musí vychádzať z číselníkov publikovaných NCZI a ŠÚ SR. Údaje musia byť historizované.
Frontend musí byť personalizovaný, musí umožňovať používateľovi čo najjednoduchší prístup
k údajom. Práca s údajmi musí umožňovať vyhľadávanie a triedenie podľa dátových prvkov. Výstupy
musia byť možné exportovať vo formátoch .XLS, .XML a PDF.
Používateľ musí byť vedený platným procesom pre danú aktivitu.
Vstupom pre vykonanie procesu je žiadosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v elektronickej alebo
papierovej forme alebo informácia z referenčných registrov. V prípade, že sú podklady doručené
v papierovej forme bude potrebné papierovú dokumentáciu naskenovať a uložiť do spisu, aby bola
dostupná v elektronickej podobe prostredníctvom profilu PZS .
Údaje vstupujúce do procesu musia byť validované na referenčné registre alebo v prípade
číselníkových hodnôt tieto musia byť získané z platných číselníkov NCZI alebo ŠÚ SR.
Výstupom procesu je vykonanie zmeny v IS RPZS a/alebo výstup v podobe dekrétu.
IS RPZS musí byť integrovaný so zdrojmi údajov – Registratúra ÚDZS, RFO, RPO, NRZP, RP (Register
povolení) a NRPZS.
Výstup v podobe dekrétu poskytovateľa je poskytovaný prostredníctvom elektronického formulára,
alebo v papierovej podobe (PDF). Dekrét v elektronickej podobe má byť zasielaný prostredníctvom
registratúry ÚDZS do elektronickej schránky PZS vedenej na ÚPVS. Výstupy v podobe dekrétu vytvárajú
oprávnení používatelia IS RPZS.
Zoznam požadovaných formulárov (dekréty):
F-279 - pridelenie kódu PZS viď. Príloha č. 9_2
F-277 - pozastavenie platnosti kódu PZS viď. Príloha č. 9_3
F-273 - ukončenie platnosti kódu PZS viď. Príloha č. 9_4
F-304 - pridelenie kódu poskytovateľa zariadenie sociálnych služieb viď. Príloha č.9_5
F-263 - pridelenie kódu PSS a SPOaSK viď. Príloha č. 9_6
F-307 - pozastavenie oprávnenia používať kód PSS a SPOaSK viď. Príloha č. 9_7
F-305 - ukončenie platnosti kódu PSS a SPOaSK viď. Príloha č. 9_8
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F-346 - Pridelenie aktuálne platných kódov poskytovateľa PZS viď. Príloha č. 9_9
F-347 - Pridelenie aktuálne platných kódov PSS viď. Príloha č. 9_10
F-348 - Pridelenie aktuálne platných kódov PSS a SPOaSK viď. Príloha č. 9_11
Dekréty musia byť vytvorené vo forme elektronických dokumentov, ktoré sa doručia do elektronickej
schránky žiadateľa a musia byť zobrazené v HTML, XML a PDF formáte pre žiadateľa.
V zmysle platnej legislatívy je potrebné vytvoriť elektronické reporty (výstupy) pre kompetentné
inštitúcie - viď. Reporty generuje administrátor IS RPZS.
Integrácia s Registratúrou ÚDZS musí zabezpečovať automatické pridelenie čísla spisu, záznamu
a obsahu správy pre spracovanie žiadosti PZS.
Správa údajov, aplikačné vybavenia a komunikácia medzi jednotlivými stranami musí spĺňať
požiadavky a štandardy ITVS, legislatívne požiadavky na bezpečnosť a štandardy zdravotníckej
informatiky.

9.5 Vytvorenie procesov
Komunikácia Poskytovateľ – ÚDZS
PZS môže požiadať o pridelenie kódu:
d. Elektronickým formulárom na stránke www.slovensko.sk
e. Písomné/poštou – príslušný formulár zverejnený na webovom sídle ÚDZS
f. Osobne/cez podateľňu ÚDZS, na pobočke – príslušný formulár
V prípade doručenia elektronickej žiadosti o pridelenie kódu, budú údaje v XML formáte
naimportované do aplikácie. Pri spracovaní budú údaje validované.
Validácia musí byť urobená na:
1. Údaje z RP
2. Údaje z RPO
3. Údaje RFO
4. Údaje z NRPZS
5. Údaje z NRZP
V prípade doručenia žiadosti v papierovej forme údaje sa musia natypovať do aplikácie manuálne. Po
zadaní identifikátora PZS budú údaje validované.
Len nevyhnutné údaje sa budú manuálne zadávať, ostatné údaje sa musia dotiahnuť z dostupných
dátových zdrojov.
Kódy prideľuje pobočka ÚDZS podľa miestnej príslušnosti. Na určenie príslušnosti konkrétnej pobočky
je rozhodujúca adresa sídla poskytovateľa. Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prideľuje ÚDZS
- pobočka ÚDZS na základe žiadosti poskytovateľa.
Podaná žiadosť je zaevidovaná v podateľni pobočky ÚDZS a následne je odstúpená na vybavenie
zodpovednému zamestnancovi pobočky ÚDZS.
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Pozastavenie platnosti používať kód poskytovateľa
Na základe žiadosti pobočka ÚDZS pozastaví platnosť kódu poskytovateľa na základe rozhodnutia
povoľovacieho orgánu dekrétom. Pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa, ktorý sa zasiela
poskytovateľovi.
Pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa oznámi elektronicky pobočka ÚDZS držiteľovi kódu
poskytovateľa prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS.

Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Na základe žiadosti Pobočka ÚDZS ukončí platnosť kódu poskytovateľa na základe rozhodnutia
povoľovacieho orgánu dekrétom Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa, ktorý sa zasiela
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti oznámi písomne, alebo
prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS pobočka ÚDZS držiteľovi kódu poskytovateľa.
Už raz pridelený kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nesmie z registra poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti ÚDZS vymazávať. V prípade chybného kódu poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti sa ukončí platnosť chybného kódu a vydá sa nový – správny kód poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti.
Zmeny sa urobia výlučne na základe rozhodnutia povoľovacieho orgánu

Validácie
Údaje budú neaktívne až po dobu splatnenia používateľom alebo automatizovaným spôsobom.
Validácia bude zahŕňať kontrolu RFO, RPO, RP, NRZP, NRPZS. V prípade rozporu bude daný záznam
nesplatnený, ale viditeľný pre obsluhu. Validácia musí prebehnúť na všetky dáta doručené ÚDZS.
Nekorektné záznamy musia byť prešetrené individuálne. V prípade nevyjasnených položiek je
potrebné kontaktovať žiadateľa. V prípade manuálnych zásahov musí byť v systéme zaznamenané, kto
a kedy daný zásah vykonal. Všetky stavy je potrebné nastaviť v súlade s KP HP-15 viď Príloha č. 9_1
Po spracovaní žiadosti systém vygeneruje kód PZS, ktorý sa zapíše do DB a následne sa vygeneruje
dekrét s potrebnými náležitosťami.
V prípade elektronickej žiadosti sa údaje odosielajú prostredníctvom registratúry žiadateľovi.
V prípade papierovej žiadosti sa vygeneruje papierový dekrét, ktorý sa odošle žiadateľovi po
zaregistrovaní v registratúre.

Komunikácia ÚDZS – PO
Zákon č. 578/2004 Z. z. ukladá povoľovacím orgánom povinnosť zasielať v súlade so zákonom č.
95/2019 Z. z. údaje z vydaných Rozhodnutí aj pre ÚDZS. To znamená, že údaje z Registra povolení od
povoľovacieho orgánu sa majú v elektronickej podobe preniesť do RPZS. Položky registrov sú popísané
v časti 9.5.7 Registre potrebné pre RPZS.
Informácia o tom, či ide o nový záznam alebo zmenu bude uvedená v XML súbore od PO.
Pri prijatí súboru budú vykonané kontroly na XSD schému.
Údaje od PO sa pred zápisom do ostrej databázy musia validovať na pobočke ÚDZS na základe
Rozhodnutia, ktorý bude doručený PO, PZS. Pri otvorení záznamu od PO sa vygeneruje číslo spisu
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(KP...). Pri zmene u existujúceho poskytovateľa nie je potrebné vygenerovanie nového KP... Číslo spisu
(KP, KL) požadujeme uchovávať históriu zmien/presunov na inú pobočku. Aplikácia bude integrovaná
na registratúru ÚDZS.
Údaje budú neaktívne až po dobu splatnenia používateľom alebo automatizovaným spôsobom.
Validácia bude zahŕňať aj kontrolu na úmrtie a evidenciu v RFO. V prípade rozporu bude daný záznam
označený ako neplatný záznam ale viditeľný pre obsluhu a musia byť zvýraznené položky, ktoré sú v
rozpore. Validácia musí prebehnúť na všetky dáta doručené ÚDZS. Nekorektné záznamy musia byť
prešetrené individuálne. Informácia o nevalidných záznamoch bude prostredníctvom XML súboru
odoslaná PO. Pre každý PO sa vytvorí jeden samostatný súbor. V prípade, že PZS nepožiada o pridelenie
kódu v zákonnej lehote, nasledujúci deň po ukončení povinnosť požiadať o pridelenie kódu sa
automaticky vygeneruje informácia pre PO.
Proces popisuje obrázok č.1.
Po validácii a zápise údajov do produkčnej DB sa bude posielať konfirmácia o spracovaní, v podobe
notifikačnej dávky a v štruktúre ktorú ukladá zákon z ÚDZS smerom k PO. Najdôležitejšia položka ktorá
bude odoslaná PO je Kód PZS.

Informácia o tom, či ide o nový záznam alebo zmenu bude uvedený v hlavičke XML správy.
V prípade zmien, ktoré nevyžadujú vydanie nového Rozhodnutia PO je proces popísaný v obrázku č.2
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V prípade, ak je potrebné vydať potvrdenie o zmene žiadateľovi, po vykonaní zmeny v IS RPZS vydá
pracovník príslušný dekrét. Po spracovaní zmien budú odoslané údaje v štruktúre ktorú ukladá zákon
z ÚDZS smerom k PO.
Výmena údajov je plánovaná použitím WS prostredníctvom CSRÚ.
V prípade, ak žiadosť o pridelenie kódu nie je doručená prostredníctvom elektronickej výmeny údajov
(na základe živnosti alebo licencie), bude použitý manuálny vstup údajov do systému prostredníctvom
pracovníka pobočky (nie do DB, do ktorej budú importované údaje z PO)

Komunikácia ÚDZS – NCZI
Medzi ÚDZS a NCZI bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS v zmysle § 20 ods. 1 písm. b) a písm. e) bod
4 zákona č. 581/2004 Z. z.

odovzdávanie informácií z RPZS v XML formáte /1x mesačne
- identifikačné číslo,
- názov,
- adresu sídla,
- právnu formu
- číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
- druh a identifikátor zdravotníckeho zariadenia
- dátum pridelenia číselného kódu
- dátum ukončenia platnosti číselného kódu
- dátum pozastavenia platnosti číselného kódu
- dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu
- adresu výkonu odbornej činnosti,
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-

meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia štatutára
adresu štatutára
meno, priezvisko a titul odborného zástupcu,
dátum narodenia odborného zástupcu
rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, ktorý je odborným zástupcom,

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RPZS.

Komunikácia ÚDZS – SP
Medzi ÚDZS a SP bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej legislatívy a to § 20
ods. 1. písm. r) bod 2 zákona č. 581/2004 Z. z.
-

identifikátor zdravotníckeho zariadenia
identifikačné číslo
druh zdravotníckeho zariadenia
názov
adresa sídla
číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu
adresa výkonu odbornej činnosti
Medzi ÚDZS a SP bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej legislatívy
a to § 20 ods. 1. písm. r) bod 3 zákona č. 581/2004 Z. z.
Identifikačné číslo
názov
adresa sídla
číselný kód zariadenia sociálnej pomoci
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu zariadeniam sociálnej pomoci
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci
adresa výkonu odbornej činnosti

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RPZS.

Komunikácia ÚDZS – Komory
Medzi ÚDZS a Komorami bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej legislatívy
a to § 20 ods. 1. písm. r) bod 2 zákona č. 581/2004 Z. z.
-

identifikátor zdravotníckeho zariadenia
identifikačné číslo
druh zdravotníckeho zariadenia
názov
adresa sídla
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-

číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu
adresa výkonu odbornej činnosti
Medzi ÚDZS a Komorami bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej
legislatívy a to § 20 ods. 1. písm. r) bod 3 zákona č. 581/2004 Z. z.
Identifikačné číslo
názov
adresa sídla
číselný kód zariadenia sociálnej pomoci
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu zariadeniam sociálnej pomoci
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci
adresa výkonu odbornej činnosti

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RPZS.

Komunikácia ÚDZS – VÚC
Medzi ÚDZS a VÚC bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej legislatívy a to §
20 ods. 1. písm. r) bod 2 zákona č. 581/2004 Z. z.
-

identifikátor zdravotníckeho zariadenia
identifikačné číslo
druh zdravotníckeho zariadenia
názov
adresa sídla
číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu
adresa výkonu odbornej činnosti
Medzi ÚDZS a VÚC bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej legislatívy
a to § 20 ods. 1. písm. r) bod 3 zákona č. 581/2004 Z. z.
Identifikačné číslo
názov
adresa sídla
číselný kód zariadenia sociálnej pomoci
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu zariadeniam sociálnej pomoci
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci
adresa výkonu odbornej činnosti
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Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RPZS.

Komunikácia ÚDZS – ÚVZSR
Medzi ÚDZS a ÚVZSR bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej legislatívy a to
§ 20 ods. 1. písm. r) bod 2 zákona č. 581/2004 Z. z.
-

identifikátor zdravotníckeho zariadenia
identifikačné číslo
druh zdravotníckeho zariadenia
názov
adresa sídla
číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu
adresa výkonu odbornej činnosti
Medzi ÚDZS a ÚVZSR bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej
legislatívy a to § 20 ods. 1. písm. r) bod 3 zákona č. 581/2004 Z. z.
Identifikačné číslo
názov
adresa sídla
číselný kód zariadenia sociálnej pomoci
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu zariadeniam sociálnej pomoci
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci
adresa výkonu odbornej činnosti

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RPZS.

Komunikácia ÚDZS – RÚVZ
Medzi ÚDZS a RÚVZ bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej legislatívy a to §
20 ods. 1. písm. r) bod 2 zákona č. 581/2004 Z. z.
-

identifikátor zdravotníckeho zariadenia
identifikačné číslo
druh zdravotníckeho zariadenia
názov
adresa sídla
číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu
adresa výkonu odbornej činnosti
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-

Medzi ÚDZS a RÚVZ bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej
legislatívy a to § 20 ods. 1. písm. r) bod 3 zákona č. 581/2004 Z. z.
Identifikačné číslo
názov
adresa sídla
číselný kód zariadenia sociálnej pomoci
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu zariadeniam sociálnej pomoci
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci
adresa výkonu odbornej činnosti

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RPZS.

Komunikácia ÚDZS – MZSR
Medzi ÚDZS a MZSR bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej legislatívy a to §
20 ods. 1. písm. r) bod 2 zákona č. 581/2004 Z. z.
-

identifikátor zdravotníckeho zariadenia
identifikačné číslo
druh zdravotníckeho zariadenia
názov
adresa sídla
číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu
adresa výkonu odbornej činnosti
Medzi ÚDZS a MZSR bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS zmysle platnej
legislatívy a to § 20 ods. 1. písm. r) bod 3 zákona č. 581/2004 Z. z.
Identifikačné číslo
názov
adresa sídla
číselný kód zariadenia sociálnej pomoci
dátum pridelenia číselného kódu
dátum ukončenia platnosti číselného kódu
dátum pozastavenia platnosti číselného kódu zariadeniam sociálnej pomoci
dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci
adresa výkonu odbornej činnosti

Výmena údajov je plánovaná prostredníctvom CSRÚ. Výstup generuje administrátor IS RPZS.
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Komunikácia ÚDZS – ZP
Medzi ÚDSZ a ZP bude prebiehať odovzdávanie informácií z RPZS v XML formáte /1x mesačne (nie je
legislatívne ošetrené), v súčasnosti sa údaje zasielajú aj ZP.
V prípade úpravy legislatívy je potrebné umožniť generovať výstupy v požadovanej štruktúre pre
kompetentné inštitúcie zo strany administrátora.

Registre potrebné pre RPZS
Referenčné registre:
1. RFO
2. RPO
Zdravotnícke registre:
1. NRZP
2. NRPZS
3. RP
Údaje z registrov, potrebné pri vedení registrov ÚDZS.

RFO
RČ,
meno,
priezvisko,
dátum narodenia,
dátum úmrtia,
Adresa

RPO
ICO
obchodné meno alebo názov,
adresa sídla
adresa prevádzkarne,
meno, Fyzická osoba
priezvisko, Fyzická osoba
adresa pobytu, Fyzická osoba
dátum narodenia Fyzická osoba
rodné číslo Fyzická osoba
meno, Štatutár
priezvisko, Štatutár
adresa pobytu, Štatutár
dátum narodenia Štatutár
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rodné číslo Štatutár
právna forma,
predmet činnosti,
dátum vzniku,
dátum zániku,

NRZP
RČ
meno a priezvisko,
dátum narodenia,
dátum úmrtia,
akademické tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
štátne občianstvo,
identifikátor fyzickej osoby,
štát a miesto trvalého pobytu,
číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený ÚDZS,
dátum jeho pridelenia,
dátum ukončenia jeho platnosti,
dátum pozastavenia jeho platnosti,
dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti,
registračné číslo v príslušnej komore,
dátum registrácie,
dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie,
dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie,
dátum zrušenia registrácie,
dátum zániku registrácie,
študijný odbor,
špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť,
druh a číslo vydanej licencie,
označenie komory, ktorá licenciu vydala,
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
dátum začatia dočasného pozastavenia licencie,
dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie,
dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie,
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číslo rozhodnutia o zrušení licencie,
číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie,
dôvod dočasného pozastavenia licencie,
dôvod zrušenia platnosti licencie,

NRPZS
držiteľa povolenia

držiteľ licencie

odborný zástupca

štatutárny zástupca

ICO,

ICO,

ICO,

ICO,

RČ fyzickej osoby,

RČ fyzickej osoby,

RČ fyzickej osoby,

RČ fyzickej osoby,

meno a priezvisko,

meno a priezvisko,

meno a priezvisko,

meno a priezvisko,

dátum narodenia,

dátum narodenia,

dátum narodenia,

dátum narodenia,

dátum úmrtia,

dátum úmrtia,

dátum úmrtia,

dátum úmrtia,

akademické tituly,

akademické tituly,

akademické tituly,

akademické tituly,

vedecko-pedagogické
tituly,

vedecko-pedagogické
tituly,

vedecko-pedagogické
tituly,

vedecko-pedagogické
tituly,

štátne občianstvo,

štátne občianstvo,

štátne občianstvo,

štátne občianstvo,

štát

štát

štát

štát

miesto trvalého pobytu

miesto trvalého pobytu

miesto trvalého pobytu

miesto trvalého pobytu

zdravotnícke povolanie,

zdravotnícke povolanie,

zdravotnícke povolanie,

dátum začatia výkonu

študijný odbor

študijný odbor

študijný odbor

dátum ukončenia
výkonu

špecializačný odbor
alebo certifikovanú
pracovnú činnosť

špecializačný odbor
alebo certifikovanú
pracovnú činnosť

špecializačný odbor
alebo certifikovanú
pracovnú činnosť

dátum začatia výkonu

dátum začatia výkonu

dátum začatia výkonu

dátum ukončenia
výkonu

dátum ukončenia
výkonu

dátum ukončenia
výkonu
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RP
ICO,
meno
priezvisko,
dátum narodenia,
RČ,
údaj o štátnom občianstve
identifikačné číslo,
miesto trvalého pobytu,
miesto prechodného pobytu
obchodné meno,
sídlo,
právnu formu,
meno, štatutár
priezvisko štatutár
miesto trvalého pobytu štatutár
meno, odborný zástupca, fyzická osoba
priezvisko, odborný zástupca, fyzická osoba
dátum narodenia, odborný zástupca, fyzická osoba
údaj o štátnom občianstve, odborný zástupca, fyzická osoba
registračné číslo odborný zástupca, fyzická osoba
označenie komory odborný zástupca, fyzická osoba
miesto trvalého pobytu odborný zástupca, fyzická osoba
miesto prechodného pobytu odborný zástupca, fyzická osoba
druh zdravotníckeho zariadenia
jeho odborné zameranie,
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
zdravotnícke povolanie, odborný zástupca, fyzická osoba
študijný odbor odborný zástupca, fyzická osoba
špecializačný odbor alebo certifikačnú prípravu, odborný zástupca, fyzická osoba
sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby,
druhy činností tkanivového zariadenia,
kód tkanivového zariadenia Európskej únie
identifikátor zdravotníckeho zariadenia
pevný bod pevnej a doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby
spádové územie organizátora pevnej a doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby,
čas platnosti povolenia organizátora,
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dátum začatia prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
oprávnenie zabezpečovať neodkladnú prepravu letúnom, číslo povolenia
dátum vydania povolenia,
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
dátum zániku platnosti povolenia,
dátum poslednej zmeny povolenia,
číslo oznámenia o zániku platnosti povolenia,
číslo rozhodnutia o zrušení povolenia,
dátum zrušenia povolenia,
číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia,
dátum začatia dočasného pozastavenia povolenia,
dátum skončenia dočasného pozastavenia povolenia,
označenie orgánu príslušného na vydanie povolenia,

Zapracovanie kontrol
1.

ÚDZS má k dispozícii registre:
a. Referenčné
RFO - Register fyzických osôb
RPO – Register právnických osôb
b. zdravotnícke
NRZP - Národný register zdravotníckych pracovníkov
NRPZS - Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
RP - Register povolení povoľovacích orgánov

2.

Pred ďalším použitím predmetných registrov musí prebehnúť validácia zhodných dát medzi
referenčnými a zdravotníckymi registrami a to:
a. RFO voči NRZP, NRPZS a RP ( štatutár, odborný zástupca, fyzická osoba podnikateľ)
b. RPO voči NRPZS a RP

3.

Nevalidné údaje musia byť označené a systém ponúkne zodpovednej osobe na ďalšie riešenie.
Informácia o nevalidných záznamoch bude uložená do dávky, ktorá bude odoslaná NCZI, alebo
povoľovaciemu orgánu s označením nekorektných údajov.

4.

Na základe referenčných údajov v Registri zdravotníckych pracovníkov – RZP a Registri
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – RPO budú v systéme automaticky vykonané zmeny:
a. zdravotnícky pracovník, štatutár, odborný zástupca, fyzická osoba podnikateľ - zmeny
v adresách
b. fyzické osoby podnikateľ a právnické osoby – zmeny adresy sídla
c. ukončí štatutára v prípade zmeny a zapíše nového štatutára
d. úmrtie:
• zdravotnícky pracovník – ukončí všetky kódy ZPr
• štatutár – ukončí štatutára
• odborný zástupca – ukončí odborného zástupcu
• Fyzická osoba podnikateľ - ukončí všetky kódy PZS
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5.

FO podnikateľ a PO na základe validácie s RPO - ukončí všetky kódy KP

6.

systém automaticky porovná údaje z NRZP, NRPZS a PO s registrami ÚDZS RZP a RPZS. V prípade
nezhody údajov musia byť záznamy s rozdielnymi údajmi označené na ďalšie spracovanie
obsluhou alebo informovanie správcov zdravotníckych registrov.

7.

Systém automaticky upozorní na dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia
registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie v príslušnej komore
zdravotníckeho pracovníka z NRZS na ďalšie konanie ohľadne platnosti kódov zdravotníckeho
pracovníka.

8.

Pri zadávaní nových údajov, systém automaticky „natiahne“ potrebné údaje z referenčných
registrov RFO a RPO.

9.

Pri zadávaní nových údajov, systém automaticky ponúkne na odsúhlasenie zodpovednému
pracovníkovi údaje zo zdravotníckych registrov NRZP, NRPZS a PO. Pracovník porovná
s predloženými dokladmi a prípadne odsúhlasí.

10. Systém „natiahne“ a bude dopĺňať po príslušnej validácii všetkých zdravotníckych pracovníkov
z NRZP do registra ÚDZS zdravotníckych pracovníkov t. z. aj tých, ktorým nebol pridelený kód ZP.
11. Systém „natiahne“ a bude dopĺňať po príslušnej validácii všetkých poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti z NRPZS do registra ÚDZS poskytovateľov zdravotnej starostlivosti t. z. aj tých,
ktorým nebol pridelený kód PZS a upozorní zodpovedného pracovníka, že poskytovateľ si nesplnil
zákonnú povinnosť na ďalšie konanie.
12. Preberanie údajov, ktoré sú uvedené v referenčných registroch a zdravotníckych registroch do
registra RPZS má prebiehať automaticky, bez zásahu používateľa. V prípade akejkoľvek chyby
alebo nezrovnalosti musí byť o tomto stave používateľ informovaný. Používateľ musí otvorenú
operáciu dokončiť manuálne. IS RPZS o tomto manuálnom zásahu musí evidovať informáciu a táto
informácia musí byť používateľom dostupná.

Zdravotnícke registre nemusia obsahovať relevantné údaje. Preto je potrebné systematické
porovnávanie totožných údajov zdravotníckych registrov s údajmi uvedenými v referenčných
registroch. V prípade, že sa zistí nezrovnalosť medzi údajmi v referenčných registroch a zdravotníckymi
registrami, systém musí upozorniť používateľa a zároveň vytvoriť správu o chybe pre administrátora
RPZS na nezrovnalosť.
V prípade, že požadované údaje sa nenachádzajú v referenčných registroch a zdravotníckych registroch
a nenaplnia sa automaticky do registrov ÚDZS, bude daná možnosť manuálneho zadania pracovníkovi
ÚDZS podľa predložených dokladov. IS RPZS o tomto manuálnom zásahu musí evidovať informáciu
a táto informácia musí byť používateľom dostupná.
Používateľ musí kontrolovať automaticky zadané údaje s predloženými dokladmi.
Všetky údaje k príslušnému záznamu o poskytovateľovi systém umožní prezerať zodpovednému
používateľovi.
Systém musí zaznamenať všetky vstupy do RPZS a manipuláciu so všetkými údajmi (dátum, čas,
používateľ, úkon, dátová položka).
Ver.23.3

79

Do systému požadujeme zapracovať kontroly:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
IČO

Kontrola Register povolení, Kontrola RPO

Číslo šanonu
názov poskytovateľ
IdZZ

Kontrola Register povolení, Kontrola RPO
Kontrola Register povolení

kód
druh zariadenia kód
druh zariadenia názov
ambulancia
SPP
SPP_názov
Y

Kontrola prípustnej kombinácie F-287
Kontrola prípustnej kombinácie F-287
Kontrola prípustnej kombinácie F-287
Kontrola prípustnej kombinácie F-287
Kontrola prípustnej kombinácie F-287
Kontrola prípustnej kombinácie F-287

návestie skutočné
návestie slovné
návestie pridelené
návestie pridelené slovné
forma
forma slovne
platnosť od
platnosť do
pozastavenie od
pozastavenie do
sídlo obec
sídlo ulica
sídlo číslo
sídlo PSČ
lokalita obec
lokalita ulica
lokalita číslo
lokalita PSČ

Kontrola prípustnej kombinácie F-287_4 viď príloha
č.9_12
Kontrola prípustnej kombinácie F-287_4 viď príloha
č.9_12
Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení
Kontrola Štatistický úrad
Kontrola RA
Kontrola RA
Kontrola Štatistický úrad
Kontrola RP
Kontrola RP
Kontrola RP
Kontrola z číselníka

Odborný zástupca a Fyzická osoba:
RČ

Kontrola RFO

priezvisko

Kontrola RFO
Kontrola RFO
Kontrola RFO
Kontrola RFO
Číselník ŠÚ SR
Číselník ŠÚ SR

meno
dátum_narodenia
dátum_umrtia
titul_pred
titul_za
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Licencia Komora

Kontrola Register zdravotníckych pracovníkov cez
NCZI

študijný odbor
zdravotnícke_povolanie_názov
kategoria_lekára_kod
kategória_lekára_názov
špecializacia_lekára_kod
špecializacia_lekára_názov
obec
ulica
číslo
psč
okres

Kontrola Zdravotnícky pracovník KL,
Kontrola Register zdravotníckych pracovníkov cez
NCZI
Kontrola Zdravotnícky pracovník KL
Kontrola Zdravotnícky pracovník KL
Kontrola Zdravotnícky pracovník KL
Kontrola Zdravotnícky pracovník KL
Číselník ŠÚ SR
Kontrola RA
Kontrola RA
Kontrola z číselníka
Číselník ŠÚ SR

Štatutár:
RČ

Kontrola RFO

priezvisko

Kontrola RFO
Kontrola RFO

meno
dátum_narodenia
dátum_umrtia
titul_pred
titul_za
obec
ulica
číslo
PSČ
okres

Kontrola RFO
Číselník ŠÚ SR
Číselník ŠÚ SR
Číselník ŠÚ SR
Kontrola RA
Kontrola RA
Kontrola číselník
Číselník ŚÚ SR

Doklad pridelenie:
druh dokladu
názov dokladu
číslo
dátum vydania
dátum právoplatnosti

Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení

číslo rozhodnutia úradu
rozhodnutie úradu
Doklad ukončenie:
druh dokladu
názov dokladu
číslo
dátum vydania
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dátum právoplatnosti
úmrtie

Kontrola Register povolení
Kontrola RFO

číslo rozhodnutia úradu
rozhodnutie úradu
Doklad pozastavenie:
druh dokladu
názov dokladu
číslo
dátum vydania
dátum právoplatnosti

Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení
Kontrola Register povolení

číslo rozhodnutia úradu
rozhodnutie úradu

Pre PZS je odporúčané použiť kontrolu na údaje uvedené vo F- 287_4 viď Príloha č. 9_12

Import / Export / Generovanie dávok
Spracovanie IN dávok z NCZI (NRPZS) :
1. Dávka bude prijatá prostredníctvom WS integračného rozhrania CSRÚ
2. Validácia dávka na platné XSD schémy
3. Spracovanie dávky – import údajov do RPZS
4. Report zo spracovania
5. V prípade že dávka neprejde validáciou na XSD schémy, je potrebné kontaktovať NCZI
6. Údaje musia byť verzionované
Spracovanie OUT dávok pre NCZI:
1. V prípade položiek, kde sa platnosť kódu končí posledným dňom mesiaca budú odoslané
v nasledujúcej dávke pre NCZI.
2. Odovzdanie dávky pre NCZI bude robené prostredníctvom WS.
3. V prípade výpadku WS bude súbor manuálne uložený do vopred zvoleného adresára na
SFTP serveri.
4. Súbor pre NCZI bude manuálne zašifrovaný dohodnutým spôsobom šifrovania. (iba
v prípade manuálneho spracovania)
5. Aktivity budú ukladané do technických logov.

Denné spracovanie údajov
V RPZS je potrebné nastaviť kontroly na úmrtia odborných zástupcov a štatutárov a v prípade zhody
identifikátorov označiť Štatutára alebo Odborného zástupcu ako mŕtveho a doplniť dátumy úmrtí.
Následne vygenerovať súbor so zoznamom konfliktov mŕtvy/živý, ktoré je potrebné v RPZS ošetriť.
napr. (automatické ukončenie odborného garanta ).
Z RFO, RPO je potrebné vytvoriť proces overenie zmien na PZS, Štatutára a Odborného zástupcu.
Zabezpečiť proces generovania dekrétov (elektronickej a tlačenej podobe)
Zabezpečiť proces odoslania dekrétu prostredníctvom elektronickej schránky UPVS (vrátane
generovania záznamu v registratúre).
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Administrácia systému
Každý z oprávnených používateľov systému musí mať definovaný zoznam rolí, ktoré budú určovať, do
ktorej časti registra má používateľ prístup. Jeden používateľ bude môcť byť priradený do viacerých rolí.
Základné požadované role:
• Používateľ s oprávnením Úroveň 1– používateľ v tejto roli bude mať možnosť prezerať údaje bez
možnosti editácie údajov
• Používateľ s oprávnením Úroveň 2 - používateľ v tejto roli bude mať možnosť editovať RZP
• Supervízor - používateľ v tejto roli bude mať právo opravovať zadané údaje v RPZS
• Administrátor systému - používateľ v tejto roli bude zakladať iných používateľov, spravovať
číselníky - registre a nastavovať parametre systému.
ÚDZS požaduje, aby priraďovanie používateľov do rolí bolo riešené prostredníctvom administrácie
Active Directory (AD), kde budú vytvorené skupiny používateľov prípadne samostatnou správou
užívateľov priamo v module bez nutnosti AD. Pre každú rolu v aplikácii musí byť možnosť mapovať
skupinu používateľov, ktorá bude mať definovaný názov podľa role, pre ktorú je určená.
Prihlásený používateľ v RPZS, bude môcť vidieť všetky údaje RPZS.
Súčasný stav spracovania údajov v RPZS popisuje KP HP-15 viď Príloha č. 9_1
Žiadateľ (PZS) môže vybaviť svoju žiadosť na ktorejkoľvek pobočke ÚDZS. Papierová dokumentácia po
naskenovaní a zadaní do RPZS bude odovzdaná na archiváciu na ústredie ÚDZS. Používatelia budú
pracovať výlučne s elektronickou formou dokumentov.
Dokumenty v RPZS nebude možné vymazať.
Všetky zmeny v RPZS musia byť zaznamenané (logované) a musia byť dostupné predchádzajúce zmeny
s informáciou o dátume a čase zmeny taktiež kto danú zmenu vykonal.

9.6 Úprava dátovej štruktúry
Základné princípy
-

-

Pre jednotlivé položky je potrebné použiť štandardy v zmysle platnej legislatívy.
Analýza zmien prebehne komplexne pre všetky položky aplikácie.
Zmeny je potrebné aplikovať pre RPZS
RPZS je potrebné integrovať na číselníky
Jednotlivé obrazovky aplikácie budú očíslované.
Štruktúra položiek musí dodržiavať číselníkové princípy
Filtre – musia byť urobené tak, aby bolo možné z ponúknutých položiek vybrať požadovanú
množinu položiek a aj na základe dátumového výberu urobiť selekt údajov.
Filtre musia mať možnosť výberu z preddefinovaných časových údajov (za včera, za daný mesiac,
za daný rok, za celé obdobie, za vybrané časové obdobie). Filtre bude možné vytvárať z celej
množiny dátových položiek a s možnosťou vytvárania individuálneho filtra pre každého
používateľa.
Frontend aplikácie musí byť personalizovaný pre jednotlivých používateľov.

Zoznam dátových položiek RPZS
Identifikačné údaje
1 IČO
2 Názov
3 Identifikátor
4 Číslo spisu
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5

FO/PO

Kategória PZS
6 Pre generovanie P- právnická osoba, ktorá poskytuje ZS na základe povolenia podľa § 3
ods. 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z.
7 Skutočná – P - právnická osoba, ktorá poskytuje ZS na základe povolenia podľa § 3 ods. 4
písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z.
Sídlo PZS
8 Ulica
9 Číslo
10 Obec
11 Okres
12 Kraj
Platnosť kódov
13 Platnosť prvého kódy
14 Ukonč. plat posledného
15 Kontaktná pobočka ÚDZS
16 Dátum zaevidovania
17 Dátum ukončenia činnosti
18 Doklad(ukončenie činnosti)
19 Poznámka
Záložky
Odborné útvary ( kód poskytovateľa, SPP, Y, IDZZ, ambulancia, lokalita. Platnosť od, platnosť do,
pobočka ÚDZS)
Pozastavenie platnosti kódov ( kód PZS, dátum pozastavenia od, dátum pozastavenia do, lokalita)
Predložené doklady ( názov dokladu, právoplatnosť dokladu, doklad vydal, druh dokladu)
Lokality ( názov, ulica, číslo, obec, okres, kraj)
Štatutári ( vo vnútri RČ , odborný zástupca : meno, priezvisko – keď na to kliknem zobrazia sa mi všetky
údaje)
Odborní zástupcovia – ( vo vnútri RČ , odborný zástupca : meno, priezvisko – keď na to kliknem zobrazia
sa mi všetky údaje)

9.7 Číselníky
Číselníkové údaje budú preberané z centrálneho úložiska číselníkov pre každý samostatný prípad.
Aktuálne číselníky zobrazené v aplikácii RPZS
•
•
•
•
•
•
•
•

Stavovské organizácie
Kategórie PZS
Špecializácie OÚ (SPP)
Druhy OÚ (Y)
Druhy zdrav. zariadení
Ambulancie
Formy poskytovania ZS
Kategórie zdravotníckych pracovníkov
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Špecializácie lekárov (SLL)
Študijné odbory
Subjekty
Druhy dokladov
Typy pobočky ZP
Pobočky UDZS
Štáty
Kraje
Okresy
Obce
PSČ
Tituly pred
Tituly za
Zdravotnícke povolanie

10 RU - Register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho
Podľa § 23 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho je povinný oznámiť
úradu elektronicky príslušný úrad poverený vedením matriky do desiatich dní od vykonania zápisu do knihy úmrtí.
Úrad je povinný úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho oznámiť zdravotným poisťovniam
elektronicky do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel.
V zmysle § 20 ods. 1 písm. e) bod 8 zákona 581/2004 Z .z. ÚDZS vedie register o úmrtí fyzických osôb alebo
vyhlásení za mŕtveho, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia,
miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, dátum úmrtia, miesto úmrtia, dátum zápisu
úmrtia, MU, dátum doručenia oznámenia o úmrtí,

Údaje do IS - Evidencia oznámení o úmrtí( ďalej len „RÚ“) zadávajú pracovníci pobočiek úradu. Údaje z RÚ
oznamuje ÚDZS ZP elektronicky formou dávok 937

F-387 – dátové rozhranie 937 Údaje z RÚ viď. Príloha č. 10_1
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RÚ umožňuje evidovať, opravovať a mazať evidované údaje z oznámení o úmrtí. Súčasťou RÚ je priradenie:
-

oznámenia úmrtí poistencovi v CRP
zápis úmrtia do CRP
generovanie dávok 937 pre ZP

Záznamy v RÚ sa v závislosti od stavu spracovania môžu nachádzať :

I

identifikovaný

záznam z evidencie oznámení o úmrtí bol priradený poistencovi z CRP

N

neidentifikovaný

záznam z evidencie oznámení o úmrtí nebol priradený poistencovi z CRP alebo
nebol nájdený údaj o poistnom vzťahu poistenca v CRP

O

odoslaný do ZP

záznam bol vygenerovaný do dávky 937 príslušnej ZP

K

konfliktný záznam

dátum úmrtia, ktorý ZP zaslala v dávke 910 do CRP, nesúhlasí s dátumom úmrtia
v evidencii oznámení o úmrtí alebo sa v evidencii oznámení o úmrtí záznam o
úmrtí nenachádza

U

uzavretý

dátum úmrtia, ktorý ZP uviedla v dávke 910 do CRP, súhlasí s dátumom úmrtia
v evidencii oznámení o úmrtí

B

uzavretý manuálne bez
oznámenia o úmrtí

používa sa pri manuálnom uzavretí záznamu v evidencii oznámení o úmrtí,
pokiaľ k úmrtiu došlo pred vznikom úradu a úrad nedisponuje oznámením
o úmrtí

Z

deaktivovaný záznam

záznam sa bežne nezobrazuje v zoznamoch a zobrazí sa až po zapnutí filtra;
záznam je možné obnoviť

X

odoslané storno do ZP

stornovaný záznam bol vygenerovaný do opravnej dávky 937 príslušnej ZP

R

opravený konflikt

konfliktný záznam, v ktorom bol opravený dátum úmrtia

S

stornovaný záznam

stornovaný záznam - uzavretý záznam (stav U) alebo záznam, ktorý už bol
odoslaný do ZP (stav O), nie je možné zmazať, ale len stornovať ; informácia
o storne sa posiela v opravnej dávke 937 do ZP

10.1 Popis aktuálnych procesov RÚ
Po doručení oznámenia o úmrtí úradu pracovník pobočky zadá údaje z oznámenia o úmrtí do RÚ. V procese
zadávania systém kontroluje, či na RČ, ktoré je uvedené v oznámení o úmrtí, existuje záznam v CRP. Ak áno,
dotiahne do RÚ osobné údaje poistenca (meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu). Pracovník pobočky
skontroluje, či sa tieto údaje zhodujú s údajmi na oznámení o úmrtí.
Ak sa zhoduje meno a priezvisko, považuje sa poistenec za identifikovaného (stav záznamu I) a pracovník
pobočky zadá do RÚ ostatné položky z oznámenia o úmrtí.
Ak sa RČ nenachádza v CRP, pracovník pobočky sa pokúsi zistiť, či poistenec nie je v CRP evidovaný pod iným RČ.
Ak áno, nahrá do RÚ všetky položky z oznámenia o úmrtí pod RČ z CRP a do položky „rodné číslo z oznámenia“
zadá RČ z oznámenia o úmrtí. Ak poistenca v CRP nenájde, nahrá do RÚ všetky položky z oznámenia o úmrtí
a záznam zostáva neidentifikovaný (stav záznamu N). Tieto záznamy pravidelne kontroluje a rieši administrátor
systému.
Ak sa RČ nachádza v CRP, ale nesúhlasí meno a priezvisko (evidentne ide o inú osobu), pracovník pobočky sa
pokúsi zistiť, či poistenec z oznámenia o úmrtí nie je v CRP evidovaný pod iným RČ. Ak áno, nahrá do RÚ všetky
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položky z oznámenia o úmrtí pod RČ z CRP a do položky „RČ z oznámenia“ zadá RČ z oznámenia o úmrtí. Ak
poistenca z oznámenia o úmrtí v CRP nenájde, kontaktuje administrátora systému, ktorý vec vyrieši s príslušnou
zdravotnou poisťovňou a v RÚ tak, aby sa do RÚ mohli zadať údaje z doručeného oznámenia o úmrtí.
Jedenkrát za 5 pracovných dní určený pracovník ústredia vygeneruje z oznámení o úmrtí, ktoré sú v stave I, dávku
937 (jednu pre všetky zdravotné poisťovne). Záznamy, ktoré boli vygenerované do dávky 937, sa dostanú do
stavu O - odoslaný ZP.
ZP dátumy úmrtia z dávky 937 zapracuje do svojho systému. Pri generovaní dávky 910 sa úmrtie poistenca
vygeneruje do dávky 910. V procese spracovania dávok 910 sa porovná dátum úmrtia, ktorý je uvedený v dávke
910, s dátumom úmrtia, ktorý sa nahral do CRP z RÚ. Ak dátumy súhlasia, záznam v RÚ sa nastaví do stavu do
stavu U – uzavretý a proces v evidencii oznámení o úmrtí sa považuje za ukončený.
Ak dátum úmrtia v dávke 910 nesúhlasí s dátumom úmrtia v CRP, v CRP zostane dátum úmrtia, ktorý je tam
zapísaný z RÚ, a ZP je o nesúlade informovaná vo výstupnej dávke k dávke 910. Ak ZP na svojom dátume úmrtia
trvá, kontaktuje administrátora systému, ktorý nesúlad rieši s príslušnou pobočkou ÚDZS (a tá prípadne aj
s matrikou).

Ak sa ZP dozvie dátum úmrtia skôr ako úrad a pošle úmrtie v dávke 910 do CRP, úmrtie sa zapíše do CRP aj do RÚ
a záznam v RÚ je v stave K – konflikt. Následné po doručení oznámenia o úmrtí ÚDZS, pracovník pobočky si otvorí
príslušný záznam v stave K na základe identifikácie podľa RČ a doplní do neho ostatné údaje z oznámenia o úmrtí.
Záznam sa potom správa ako nový záznam, t. j. do CRP sa zapíše dátum úmrtia z oznámenia o úmrtí a záznam sa
generuje do dávky 937.

Pri riešení konfliktných záznamov môžu nastať nasledovné prípady:
1.

2.
3.
4.

záznam sa dostal do RÚ pri spracovaní dávok 910 zo zdravotnej poisťovne (je to možné zistiť podľa toho, že
v RÚ v zázname nie sú vyplnené napr. položky: pobočka UDZS, dátum zápisu úmrtia, matričný úrad, dátum
doručenia, typ oznámenia ... a naopak sú vyplnené položky: ID dávky 910 a číslo riadku) – z matriky treba
vyžiadať oznámenie o úmrtí, z neho vyplniť príslušné položky a pokiaľ všetko súhlasí - záznam uložiť
(záznam sa automaticky dá do stavu R – opravený konflikt),
je rozdiel v dátume úmrtia medzi RÚ a CRP – je potrebné preveriť skutočný dátum úmrtia a podľa zistení:
opraviť dátum v RÚ, nastaviť do stavu R alebo vyzvať ZP na opravu vo svojom systéme a aj v CRP.
rozdiel je v IDZP medzi RÚ a CRP, ale dátum úmrtia a ZP sú rovnaké - záznam uzavrieť (dať do stavu U),
záznamy, ku ktorým nie sú oznámenie o úmrtí - úmrtia pred vznikom ÚDZS, sa ukončujú do stavu B uzavretý manuálne bez oznámenia,

Postup pri práci s RÚ popisuje Pracovný postup úradu č. 2/2016 k evidencii oznámení o úmrtí. Viď Príloha č. 10_2

10.2 Požadovaný stav
Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho sa do RÚ zadáva z IS ePrehliadky a RFO
Príslušný úrad poverený vedením matriky je povinný elektronicky oznámiť ÚDZS úmrtie fyzickej osoby, ktoré mu
nebolo oznámené ÚDZS podľa zákona č. 581/2004 Z. z. alebo vyhlásenie za mŕtveho (§ 5 ods. 1) do desiatich dní
od vykonania zápisu do knihy úmrtí.

Platforma pre prevádzku RÚ je preferovaná Windows, vzhľadom na to že obsluha ÚDZS je vyškolená
na platformu Windows. V prostredí ÚDZS nie je použitá iná platforma ako Windows.
V zmysle § 20 ods. 1 písm. e) bod 8 zákona 581/2004 Z .z. ÚDZS vedie register o úmrtí fyzických osôb alebo
vyhlásení za mŕtveho, ktorý obsahuje:
meno,
priezvisko,
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-

rodné priezvisko,
rodné číslo,
pohlavie,
dátum narodenia,
miesto narodenia,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu,
dátum úmrtia,
miesto úmrtia,
dátum zápisu úmrtia,
matričný úrad,
dátum doručenia oznámenia o úmrtí,

Výber oznámení o úmrtí bude realizovaný priamo z IS ePrehliadok a RFO na základe uvedeného dátumu úmrtia
a príznaku zdroja informácie o úmrtí.

10.3 Proces spracovania údajov
1. Oznámenia o úmrtí budú centrálne spracovávané elektronicky prostredníctvom IS ÚDZS.
Zdroj údajov pre RÚ bude IS ePrehliadky a RFO.
Údaje z IS ePrehliadky a RFO budú zapísané do RÚ ÚDZS zároveň sa budú validovať na údaje v CRP.
-

v procese spracovania záznamu z RFO systém kontroluje, či sa RČ, ktoré je uvedené o úmrtie, nachádza
v CRP.
Ak áno, do RÚ sa zapíšu osobné údaje poistenca z CRP (kompletná sadá informácií). Prebehnú validácie, či
sa tieto údaje zhodujú s údajmi dostupnými z RFO.
Ak sa zhoduje meno a priezvisko, RČ, PCO považuje sa poistenec za identifikovaného (stav záznamu I).
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-

-

Ak sa RČ nenachádza v CRP, musí byť vygenerovaný zoznam záznamov prístupný v RÚ, ktoré sú rozdielne
oproti CRP na manuálne spracovanie.
Výstup z manuálneho spracovania sa do ZP a po aktualizácii CRP prebehne po spracovaní dávky 910
Pri manuálnom spracovaní, po otvorení konkrétneho záznamu je požadovaná manuálna oprava údajov
Ak sa RČ nachádza v CRP, ale nesúhlasí meno a priezvisko (evidentne ide o inú osobu), musí byť záznam
manuálne doriešený.
Výstup z manuálneho spracovania sa do ZP po aktualizácii CRP prebehne po spracovaní dávky 910
ZP úmrtia zapracuje do IS ZP.
ZP zašle v dávke 910 informácie o úmrtiach poistencov do UDZS.
V procese spracovania dávok 910 sa porovnajú identifikátory poistenca a dátum úmrtia, ktorý je uvedený
v dávke 910, s dátumom úmrtia, ktorý je v RÚ.
Ak dátumy súhlasia, úmrtie za zapíše do CRP a záznam v RÚ sa nastaví do stavu U – uzavretý a proces
v evidencii oznámení o úmrtí sa považuje za ukončený.
Ak dátum úmrtia v dávke 910 nesúhlasí s dátumom úmrtia v RÚ, ZP je o nesúlade informovaná vo výstupnej
dávke k dávke 910 a do CRP sa úmrtie z dávky 910 nezapíše. Ak ZP na svojom dátume úmrtia trvá, kontaktuje
administrátora systému, ktorý nesúlad rieši.
Ak sa ZP dozvie dátum úmrtia skôr ako ÚDZS a pošle úmrtie v dávke 910 do CRP, úmrtie sa zapíše do CRP aj
do RÚ a záznam v RÚ je v stave K – konflikt.
Ak ÚDZS príde informácia z IS ePrehliadky a RFO, prebehnú kontroly /RČ, meno, priezvisko/, bude záznam
identifikovaný, alebo ide na manuálne spracovanie. Záznam sa potom správa ako nový záznam, t.j. do CRP
sa zapíše dátum úmrtia z dávky RFO a záznam sa generuje do dávky CRP . Ostatné už prebieha vyššie
popísaným postupom.

2. V prípade osobitnej skupiny osôb, u ktorej je potrebné zadať dátum úmrtia, musí byť vytvorená možnosť
aby podklady k úmrtiu sa zapísali do RÚ, prostredníctvom grafického rozhrania (scany oznámenia o úmrtí
zasielané z MV SR).
Položky ktoré sa budú zapisovať:
-

meno,
priezvisko,
rodné priezvisko,
rodné číslo,
pohlavie,
dátum narodenia,
miesto narodenia,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu,
dátum úmrtia,
miesto úmrtia,
dátum zápisu úmrtia,
matričný úrad,
pri zadávaní údajov do RÚ musia prebehnúť všetky validácie na jednotlivé stavy
údaje sú automatický generované a zaslané do IS ZP
Platí pre oznámenie, ktoré neboli zaslané z RFO. V aplikácii sa vyplnia všetky definované polia. Polia
označené * sú povinné, bez ich vyplnenia nebude evidencia úspešne dokončená. Do aplikácie je nutné
zadávať údaje presne. Vybrané polia (pohlavie, trvalý pobyt, obec, miesto narodenia, ak ide o mesto v
SR) sú v aplikácii číselníkového typu, t. j. hodnota poľa sa vyberá z preddefinovaného zoznamu na
základe zadaného reťazca z hľadaného názvu. Pri zadávaní dátumov môže byť hodnota dátumu zadaná
ručne v podobe Deň.Mesiac.Rok alebo pomocou roletového kalendára, ktorý sa zobrazí po kliknutí v
príslušnom riadku formuláru. V systéme je zabezpečená kontrola správnosti zadávaného RČ. V jednom
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oznámení môže byť zadané RČ maximálne päťkrát. Viac pokusov bude automaticky hlásených správcovi
systému. Táto kontrola je nastavená z dôvodu bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

10.4 Výstupy z RÚ
-

Z RÚ budú generované výstupy pre úrady poverené vedením matrík.
RÚ bude slúžiť ako zdroj informácií pre ostatné IS ÚDZS.

11 Technický popis súčasného stavu
Aktuálne sú všetky registre prevádzkované na fyzickom serveri DOHLAD-CRP s operačným systémom
Windows Server 2003 Enterprise.
Tento server beží na IBM System x3650 osadenom 2 procesormi a 9 GB operačnej pamäti.
Databázová časť registrov je umiestnená vo virtuálnom, clusterovanom prostredí SQL Server 2012,
pričom každý register ma vlastnú databázu.

12 Technické parametre
12.1 Všeobecné požiadavky na dielo
Požiadavky na dokumentáciu riešenia
Súčasťou dodávky riešenia bude dokumentácia v elektronickej editovateľnej podobe ako aj podobe
vhodnej pre tlač. Dokumentácia bude predstavovať sériu dokumentov ku každému registru, ktoré
dostatočne jasne a kompletne popisujú dodávané riešenie. Požadované sú najmä tieto dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analýza súčasného stavu
Procesná analýza
Detailná špecifikácia funkčných a nefunkčných požiadaviek
Procesno-funkčný návrh
Aplikačný návrh riešenia – detailná funkčná špecifikácia
Infraštruktúrny návrh riešenia
Bezpečnostný projekt – zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri príprave a vypracovaní BP
Návrh akceptačných testovacích scenárov
Vyhodnotenie testovania
Používateľské príručky a manuály pre správu a používanie
Konfigurácia a administrácia dokumentácie v slovenskom jazyku bude dodaná v dohodnutých
elektronických formátoch (napr. DOCX, PDF).

V analytickej časti je možné témy skombinovať do jednotného dokumentu.
a)

b)
c)

Automatické vkladanie generovaných písomností do príslušných záznamov – tzv. dokumentácia
ku záznamu (vytváranie obsahu záznamu) tak, aby spis v el. podobe poskytoval komplexný
prehľad o vybavovanej veci
Plnú integráciu s obrazom RFO a RPO, ktorý je spravovaný na ÚDZS
Plnú integráciu s obrazom registra PO, ktorý je spravovaný na ÚDZS

Požiadavky na Integráciu
1.1 Externá integrácia
Je požadované, aby mal IS možnosť poskytovať údaje externým konzumentom.
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Prístup externých konzumentov má byť prostredníctvom CSRÚ. Je potrebné dodržať integračné
postupy CSRÚ zverejnená na: https://datalab.digital/referencne-udaje/iscsru/
Údaje majú byť pripravené tak, aby pri volaní externej inštitúcie IS boli poskytnuté údaje určené
pre danú inštitúciu.
Údaje pre kompetentné inštitúcie majú byť dostupné aj cez portal OverSi.gov.sk.
IS musí umožniť integráciu na nasledovné spoločné moduly ÚPVS:
•
•

ÚPVS IAM - na identifikáciu a autentifikáciu osoby pristupujúcej k službám a údajom IS
ÚPVS eDesk - na správu schránok a priečinkov, čítanie doručených správ a ukladanie
rozpracovaných správ a už odoslaných správ
ÚPVS MED – na doručovanie doručenky, zisťovanie stavu doručovania rozhodnutí
ÚPVS CEP - na vyhotovenie a overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov, pečatí a
časových pečiatok
ÚPVS eForm - pre registráciu vytvorených formulárov z centrálneho úložiska a manažmentu
formulárov v prípade, že budú elektronické formuláre podaní dostupné z portálu
slovensko.sk

•
•
•

1.2 Interná integrácia
IS má byť integrovaný s RFO, ktorého obraz má ÚDZS implementovaný.
IS má byť integrovaný s RPO, ktorého obraz má ÚDZS implementovaný.
IS má byť integrovaný s RA, ktorého obraz ÚDZS v súčasnosti implementuje.
IS má byť integrovaný s Registratúrou ÚDZS.
IS musí byť integrovaný s centrálnymi číselníkmi ÚDZS.
IS musí byť integrovaný s modulom Evidencia pitiev.
IS musí byť integrovaný s modulom Register osôb, ktoré za života odmietli pitvu.
Interná integrácia má byť robená prostredníctvom Integračnej platformy ÚDZS, integračná
platforma je v procese verejného obstarávania a predpokladaný termín dodania do produkcie je
2. štvrťrok 2022
IS nemá byť integrovaný s ekonomickým systémom ÚDZS.
Integrácia IS na DWH nie je predmetom súčasného VO.
Popis súčasných integračných rozhraní je v Príloha č.1_1

Požiadavky na testovanie riešenia
Testovanie navrhnutého a implementovaného riešenia musí byť realizované nižšie popísanými
metódami, v požadovanom rozsahu a musí prebiehať v niekoľkých fázach takým spôsobom, aby
splnilo nasledovné ciele:
•
•
•
•

Overiť funkčnosť dodaného diela
Overiť integráciu dodaného diela s ostatnými IS ÚDZS
Overiť odolnosť voči záťaži a posúdiť jeho výkonnosť
Overiť bezpečnosť navrhnutého riešenia voči neoprávneným prístupom alebo zásahom v
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súlade s bezpečnostnou politikou.
ÚDZS požaduje od zhotoviteľa vypracovanie návrhu pre proces testovania v súlade s návrhom
implementácie a nasadenia systému CR_UDZS pred samotným začatím procesu testovania. V rámci
procesu testovania sa požaduje dodržanie nasledovnej postupnosti aktivít:
•
•
•
•
•

Príprava testovania – zhotoviteľ pred začiatkom procesu testovania vytvorí plán testovania, v
ktorom popíše metódy a spôsob testovania, podmienky a akceptačné kritériá, pre jednotlivé
testované časti funkcionalít dodaného diela vytvorí testovacie scenáre
Vykonanie testov – vykonanie testovacích scenárov v danom rozsahu verzie IS
Analýza výsledkov testov - identifikácia chýb, prípadná aktualizácia návrhu testov
Regresné testy – opakované vykonanie testovacích scenárov pre zvolenú časť dodaného diela
resp. celok
Finálne akceptačné testovanie – vykonanie testovacích scenárov na finálnej verzii dodaného
diela.

Požaduje sa realizácia nasledovných druhov testov:
• Bezpečnostné testovanie –preverenie dodaného diela na rôzne možné zásahy do bezpečnosti
prevádzky a dát aplikácie, komunikácie medzi integrovanými IS.
• Funkčné testy – overenie požadovanej funkčnosti dodaného diela
• Integračné testovanie – overenie naplnenia požiadaviek na integráciu s internými IS a IS ES.
Testovacie scenáre musia pokrývať všetky identifikované a implementované externé rozhrania
IS. Je potrebné realizovať pozitívne aj negatívne (sunny- day, rainy-day) integračné scenáre
• Akceptačné testovanie - realizované po odstránení zistených chýb z predošlých testov. Účelom
akceptačných testov je overenie, že navrhnuté a implementované riešenie je pripravené na
nasadenie do prevádzky. Akceptačné testy budú vykonávané v spolupráci s ÚDZS . Testovanie
musí prebiehať na základe testovacích scenárov, pričom akceptačné kritéria majú byť vopred
definované. Výsledky testovania určia prípadné nezrovnalosti medzi implementovaným riešením
a jeho špecifikáciou a nutné korekcie zo strany zhotoviteľa.

Požiadavky na školenia
Súčasťou dodávky riešenia je aj vykonanie školení interných používateľov ÚDZS, ktorí budú v role
Používateľ a Administrátor. Zhotoviteľ pre potreby zaškolenia používateľov vykoná nasledovné
činnosti:
• Vytvorenie školiacich materiálov
• Príprava školenia (logistika)
• Vykonanie školenia
Školenie bude v rozsahu minimálne 5 pracovných dni formou workshopu v priestoroch ÚDZS na
Žellovej 2 v Bratislave pre 4 Administrátorov a 15 Používateľov.
Predmet školenia bude navrhnutý zhotoviteľom a vopred odsúhlasený ÚDZS.
Je požadované dodanie videonávodu pre používateľov a administrátorov pre jednotlivé časti
systému.

Požiadavky na nasadenie do prevádzky
Súčasťou dodávky diela je zabezpečenie kompletnej inštalácie riešenia do testovacieho,
akceptačného a produkčného prostredia ÚDZS. Táto spočíva v inštalácii dodaného diela vrátane
všetkých jeho komponentov, konfigurácie, tak aby bolo umožnené bezproblémové prevádzkovanie
kompletnej funkcionality dodávaného riešenia.
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12.2 Riadenie projektu
Manažment projektu
Aktivita Manažment projektu bude prebiehať rovnomerne počas celej doby trvania zmluvy, teda od
nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu so zhotoviteľom, až po odovzdanie a prebratie všetkých
špecifických nástrojov podpory služieb uvedených v rozsahu obstarania zákazky do produkčnej
prevádzky. Pre riadenie projektu je požadované dodržiavať Vyhlášku Úradu podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov v aktuálne
platnom znení vrátane všetkých metodických pokynov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie.
V rámci aktivity budú vykonávané činnosti, ktoré súvisia s projektovým riadením zo strany
zhotoviteľa, s riadením a koordináciou prác počas všetkých etáp realizácie projektu zo strany
zhotoviteľa, riadením prostredia pre implementáciu projektu, riadením zmien a konfigurácie a s
riadením požiadaviek.
Cieľom uvedenej metodiky riadenia projektov je prehľadne etapizovať projekt do zvládnuteľných
celkov a organizovane dodať definované výstupy požadované ÚDZS.

Orientačný harmonogram
V rámci ponuky uchádzač vyplní harmonogram projektu na základe poskytnutých informácií a
predpokladaných činností realizácie. ÚDZS ako prílohu k súťažným podkladom vypracuje návrh
harmonogramu, ktorý definuje základné etapy realizácie diela so stanovením iba hraničného termínu
odovzdania celého diela.
Príloha musí obsahovať minimálne tieto etapy:
Predloženie požadovanej dokumentácie
Analýza
Predloženie DFŠ
Implementácia jednotlivých častí diela
Testovanie
Školenie

Čo je v rozsahu projektu
1.

procesný model
- definuje procesy, ktoré sa realizujú v Registroch ÚDZS
- postupnosť krokov spracovania údajov v Registroch ÚDZS
- procesy týkajúce sa používania Registrov ÚDZS používateľmi, výber údajov, import/export
údajov atď.

2.

dátový model
definuje štruktúru údajov, väzby medzi údajmi a dátovými štruktúrami, formát údajov a podobne

3.

komunikačná vrstva
definuje spôsob komunikácie medzi objektami a inštitúciami, popis volaní WS, logiku WS

4.

monitoring
definuje monitoring procesov, validáciu údajov (import/export), obsahuje notifikačný modul,
ktorý prostredníctvom zvoleného komunikačného kanála informuje užívateľova o určených
stavoch v systéme. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zhotovené Dielo poskytovalo automatizovaný
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monitoring SLA parametrov dodaných koncových a aplikačných služieb a zabezpečiť, aby zhotovené dielo
poskytovalo funkcionalitu automatiovaného testovania každej služby na nefunkčnosť a odosielania
(automatizovaných) hlásení o nefunkčnosti služby..

5.

audit trail
modul, ktorý zaznamenáva aktivity užívateľa v systéme, obsahuje algoritmus na vyhodnocovanie
neoprávneného použitia informačných aktív systému, v spolupráci s notifikačným modulom
zasiela notifikácie administrátorovi alebo inému určenému užívateľovi

6.

logovanie
musí byť zabezpečené auditné a technické logovanie správania sa celého systému. Musí
umožňovať rôzne úrovne logovania /Info, Warning, Error, Debug/. Prostredníctvom rozhrania
musí byť administrátorovi systému umožnené vyhľadať kto, kedy a akým spôsobom manipuloval
s údajmi.

7.

reporting
súbor vopred nadefinovaných reportov a analytických výstupov s možnosťou ad hoc výstupov
podľa požiadavky užívateľa.

8.

archivácia
všetky vstupy a výstupy dodaného diela, vrátane audit logov, notifikácii budú zaznamenávané do
vopred určených adresárov na archívnych médiách s povoleným prístupom iba pre
administrátorov. Dodané dielo musí byť pripravené na obojstrannú komunikáciu s DMS. Najviac
interakcií bude prebiehať v IS ÚDZS. DMS má podporovať parametrizovateľný workflow. DMS
nemá umožniť priamu prácu s obsahom dokumentu. Na dokumenty v DMS musí byť zabezpečený
konkurenčný prístup používateľov. Dokumenty v DMS majú byť ukladané v štruktúrovanej
podobe alebo ako aj prílohy bez vyťažovania údajov (napr. doručená príloha rozhodnutia v PDF
formáte).

9.

bezpečnosť
musí byť dodržaná legislatíva o kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. a zákon č.
95/2019 Z. z.. Musí byť zabezpečená ochrana dát proti nepovolenému prístupu, prenosu, zmenám
alebo zničeniu, ktorý sa môže vyskytnúť, či už náhodou alebo úmyselne.

Pri snahe dosiahnuť maximálnu bezpečnosť dát musia byť definované tieto generické bezpečnostné
ciele:
Integrita - údaje nemôžu byť ľubovoľne zmenené.
Dôvernosť - údaje sú prístupné iba oprávneným osobám.
Autentifikácia - je mechanizmus identifikácie a overenia identity, pozostáva z dvoch zložiek:
a) Identifikácia – meno
b) Autentizácia - overenie identity jedinečným príznakom, osobné heslo, osobný certifikát
vystavený na konkrétnu osobu, alebo odtlačok prsta.
c) Autorizácia - znamená overiť oprávnenia osôb, či objektov na prácu s dátami.
d) Nepopierateľnosť pôvodu dát.
IAM – Správa Prístupových Práv. Požiadavka na SSO, priraďovanie a správa používateľských
oprávnení
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Technológia, použitá pre projekt
-

-

Hardware nie je súčasťou dodávky diela. Požiadavky na parametre HW bude dodávateľ
konzultovať ÚDZS, aby bola zachovaná technologická kontinuita a IT architektúra ÚDZS
a naplnená stratégia ÚDZS v oblasti IT. V súčasnosti je použitá platforma HP Simplivity:
- HPE SimpliVity 325 Gen10
- 1 x AMD EPYC 7402P (2.8GHz/24-core/180-200W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL325
Gen10
- 12 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart
- 2 x HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD
- 1 x HPE SimpliVity 6x1.92TB SFF SSD Kit
- 1 x HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter
- 1 x HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-T 57810S Adapter
- 2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
- 1 x HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features
Preferovaná platforma je Windows z dôvodu zaškolenia personálu len na platformu Windows.
Komunikácia v Internej doméne bude riešená prostredníctvom Integračnej platformy.
Všeobecná požiadavka na maximálny paralelizmus spracovania.
Spracovanie dát od externých subjektov musí bežať max 3 hodiny.

Čo nie je v rozsahu projektu
Procesný model jednotlivých externých inštitúcii – rôzne zmeny, ktoré sú potrebné vykonať
v informačných systémoch externých inštitúcií, ako výsledok zmien na strane ÚDZS.
Implementáciu WS na strane inštitúcií – ÚDZS WS vyvinie (prípadne implementuje existujúce WS),
pripraví dokumentáciu pre inštitúcie, ale za implementáciu na strane inštitúcií sú zodpovedné samotné
inštitúcie.
Ďalšie komponenty potrebné pre informačné systémy inštitúcií.

12.3 Požiadavky na procesy
Projektový plán
Vypracovaný v súlade s uznávanou metodológiou projektového riadenia (napr. IPMA, PRINCE2)

Havarijný plán
Havarijný plán popisuje procesy v prípade technických chýb veľkého rozsahu a postupy vedúce k
obnove funkcionalít registrov ÚDZS. Nedostupnosť registrov ÚDZS je definovaná týmito základnými
príčinami:
•
•
•
•

Výpadok elektrickej energie, ktorý zaisťuje napájanie technickej infraštruktúry, na ktorej sú
prevádzkované registre ÚDZS
Strata sieťovej konektivity
Porucha HW
Havária SW, ktorý je používaný na prevádzku registrov ÚDZS

Havarijný plán definuje procesy v jednotlivých situáciách, popisuje identifikáciu havárie, určí kroky,
ktoré vedú k odstráneniu havárie a definuje zodpovednosti a spôsob komunikácie pri nahlásení, riešení
a po vyriešení havárie. Definuje aj kroky, ktoré bude potrebné vykonať po odstránení havarijného stavu
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k obnoveniu plnej prevádzkyschopnosti celého diela. V prípade výpadku elektrickej energie pre
servery, na ktorom sú prevádzkované registre ÚDZS je potrebné popísať detailný plán spustenia
a vypnutia serverov. Havarijný plán tiež detailne popisuje spôsob zálohovania a obnovy údajov.
Dokument “Havarijný plán ” je požadovaný ako neoddeliteľná súčasť dodávky pre ÚDZS pri riadnom
odovzdaní diela ako celku.

Požiadavky na riadenie zmien a konfigurácie
•

Riadenie zmien, opráv a rozvoja registrov ÚDZS (ďalej len „Change management“)

V prípade, ak v priebehu realizácie diela alebo po odovzdaní diela nastanú okolnosti, ktoré si vyžadujú
vykonať zmeny diela, sú zmluvné strany oprávnené tieto zmeny diela uskutočniť prostredníctvom
zmenového konania alebo prostredníctvom služieb rozvoja a zmien registrov ÚDZS.
Riadenie zmien projektu musí byť v súlade s Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov.
Použitím tiketovacieho nástroja, ktorý je súčasťou Service Desku v rámci procesu Riadenia zmien
zhotoviteľ sleduje a dokumentuje požiadavky na zmenu funkcionalít diela s ohľadom na meniace sa
potreby používateľov. Change management sleduje predovšetkým požiadavky koncových
používateľov a administrátorov a taktiež zmeny funkcionalít a procesov na rezortnej úrovni. Z nich sa
potom generujú požiadavky na zmeny funkcionalít diela. Ďalej sleduje a eviduje požiadavky na
poskytnutie podpory zo strany zhotoviteľa. Dokument, ktorý popisuje Change management,
obsahuje predovšetkým workflow priebehu životného cyklu požiadaviek na podporu používateľov
prostredníctvom nástroja Zákazníckej podpory. Obsahuje zoznam používateľov, ktorí majú prístup do
systému Zákazníckej podpory. Popisuje činnosti, ktoré jednotliví účastníci procesu Riadenia zmien
vykonávajú v prípade:
• Zaevidovania Požiadavky na podporu
• Prevzatia Požiadavky na podporu
• Spracovania analýzy a popisu navrhovaného riešenia, vykonanie odhadu časovej náročnosti a
odovzdanie k schváleniu/neschváleniu
• Zamietnutie (ak je chyba súčasťou inej chyby, ide o duplicitný záznam alebo sa zhotoviteľ
• rozhodne s ÚDZS, že je chyba neopodstatnená, môže ju zamietnuť)
• Odmietnutie (ak Riešiteľ uzná chybu za irelevantnú)
• Nasadenie opravy na testovacie prostredie
• Vyriešenie podpory
• Uzatvorenie požiadavky
• Odloženie požiadavky (na návrh ÚDZS)
Pravidlá Riadenia zmien sú definované dokumentom “Riadenie zmien, opráv a rozvoja registrov
ÚDZS“, ktorý je požadovaný ako neoddeliteľná súčasť plnenia úspešného uchádzača verejného
obstarávania .

Pravidlá nasadzovania zmien systému (Release Management)
V rámci procesu riadenia verzií zhotoviteľ definuje pravidlá riadenia, schvaľovania, testovania a
nasadzovania verzií diela. Riadenie verzií diela prepojuje informácie o verzii diela so súvisiacimi
požiadavkami na zmenu v procesoch riadenia zmien diela a slúži ako hlavný súhrn informácií o
realizovaných zmenách v diele. Zaisťuje súhrnné testovanie nových verzií a plánovanie súvisiacich
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testov, riadené nasadenie a prípadné návraty k pôvodným verziám. Zabezpečuje dostatočne skorou
informovanosťou všetkých koncových používateľov danej služby, ktorá je nasadením novej verzie
dotknutá, príslušných pracovníkov technickej podpory a pod. Pravidlá pre nasadenie jednotlivých
verzií, ktoré určujú frekvenciu, množstvo a typ nasadenia, podliehajú dôslednému zdokumentovaniu
a odsúhlaseniu obidvoma stranami. Zodpovedná osoba naplánuje jednotlivé formy nasadenia
funkcionalít, súvisiacich služieb, SW a HW. Plány týkajúce sa nasadenia služby pre implementáciu
budú odsúhlasené a autorizované všetkými zainteresovanými stranami.
Úspešnosť a prípadné zlyhanie vydania verzie sa musia merať. Merania musia zahŕňať udalosti v
súvislosti s nasadením v období nasledujúcom po nasadení. Následná analýza musí obsahovať
hodnotenie vplyvu operácií a zdrojov podporného personálu atď. a musí poskytnúť relevantné
informácie pre plánovanie zlepšenia diela.
Riadenie verzií diela definuje nástroj, ktorým sa horeuvedené pravidlá realizujú v implementácii a
plánovaní incidentov do jednotlivých verzií. Definuje procesy release managementu, predovšetkým:
• Vytvorenie plánu verzií diela
• Plánovanie verzií diela pre hlavné verzie a hotfixy
• Životný cyklus verzie (príprava verzie, nasadenie a testy verzie, prevádzka verzie,
ukončenie verzie)
• Release notes (poznámky k vydaniu danej verzie)
Pravidlá pre vydávanie nových verzií sú definované dokumentom ‘Riadenie verzií”, ktorý je
požadovaný ako neoddeliteľná súčasť plnenia úspešného uchádzača verejného obstarávania.

Požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti systému
Registre ÚDZS musí spĺňať požiadavky zákona č. 69/2018 Z. z. ako aj ostatnej príslušnej právnej
úpravy.
Bezpečnosť registrov ÚDZS je daná architektúrou, používatelia sa prihlasujú do registrov ÚDZS
prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré im umožňujú spracovávať údaje iba v rámci pridelenej
role. K inej oblasti nemá používateľ prístup. Oprávnená osoba – administrátor je zodpovedný za
priradenie prístupových práv všetkým autorizovaným používateľom registrov ÚDZS. Komunikácia so
registrami ÚDZS bude riešená bezpečným protokolom, súčasťou riešenia bude aj správa certifikátov,
ktoré budú používané na vytvorenie bezpečnej komunikácie medzi jednotlivými časťami registrov
ÚDZS, hlavne externých subjektov. Administrátorom bude zverená správa certifikátov. Používatelia
majú prístup k údajom portálu iba v rámci definovaných prístupových práv.
IS má byť navrhnutý vo forme vysokej dostupnosti. Preferované riešenie je Active-Pasive.
Bezpečnosť riešenia musí byť zabezpečená aj zálohovaním údajov na externé úložisko. Externé
úložisko nie je predmetom tohto VO a je zabezpečené zo strany ÚDZS.
Návrh spôsobu zálohovania je požadovaný od dodávateľa diela.
Riadenie bezpečnosti registrov ÚDZS musí definovať, ako je systém zabezpečený predovšetkým z
hľadiska:
• IKT infraštruktúry
• Ochrany proti útokom a zavíreniu
• Bezpečného prístupu a ochrane proti neoprávnenému prístupu
• Zabezpečenia dôvernosti údajov a ochrany osobných údajov
• Zabezpečenia integrity a dostupnosti údajov
• Zálohovania a obnovy údajov
Pravidlá zabezpečenia bezpečnosti registrov ÚDZS sú definované dokumentom ”Riadenie bezpečnosti
registrov ÚDZS ”, ktorý je požadovaný ako neoddeliteľná súčasť dodávky pre ÚDZS pri riadnom
odovzdaní diela ako celku.
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EXIT Plán registrov ÚDZS
Zhotoviteľ sa zaväzuje k poskytnutiu nevyhnutnej súčinnosti a podpory v okamihu ukončenia podpory
diela preberajúcej tretej strane. Rozsah a formu spolupráce definuje dokument EXIT Plán registrov
ÚDZS. Dôležitou súčasťou EXIT Plán registrov UDZS je definovanie pravidiel pre migráciu údajov v
prípade prebratia podpory IS treťou stranou.
EXIT plán registrov ÚDZS musí obsahovať pravidla pre export všetkých potrebných údajov v prípade
prebratia správy vybraného registra iným prevádzkovateľom registra ako je ÚDZS.
EXIT Plán registrov ÚDZS popisuje architektúru IS pri jeho prevzatí do správy a predpokladanú
architektúru pri odovzdávaní IS. Predovšetkým popisuje predpoklady pre prevzatie správy IS pre
zabezpečenie kontinuálnych funkcionalít v oblastiach technického vybavenia, technológií (webové,
aplikačné a databázové servery) a biznis oblasti, kde je nutné zabezpečiť plynulý chod:
• Vlastnej agendy a procesov, ktoré sú v IS implementované
• Spracovania komunikačných procesov IS
• Databáz a dátového modelu IS
• Správy prístupových práv a rolí užívateľov
EXIT Plán registrov UDZS definuje kompletný zoznam dokumentácie, ktorá je potrebná k zabezpečeniu
hladkého odovzdania IS novému zhotoviteľovi alebo poskytovateľovi služieb pri prevádzke registrov
ÚDZS. EXIT Plán registrov ÚDZS definuje náročnosť jednotlivých procesov, ktorú vyčísľuje v
človekohodinách predpokladanej prácnosti. Vypracovanie dokumentu EXIT Plán registrov UDZS ako aj
činnosti z neho vyplývajúce sú súčasťou tohto verejného obstarávania ako neoddeliteľná súčasť plnenia
a sú zahrnuté v cene za dielo.
EXIT Plán registrov ÚDZS predpokladá odovzdanie aktuálnych zdrojových kódov IS a definuje kompletný
zoznam dokumentácie, ktorá je potrebná k zabezpečeniu hladkého odovzdania IS novému
zhotoviteľovi. V rámci EXIT Plánu registrov ÚDZS je zahrnutá povinnosť zhotoviteľa odovzdať všetky
zdrojové kódy a dokumenty aktuálne reflektujúce historicky všetky zmeny a úpravy IS.
Vypracovanie dokumentu EXIT Plán registrov ÚDZS, ako aj činnosti z neho vyplývajúce sú súčasťou
tohto verejného obstarávania ako neoddeliteľná súčasť plnenia a sú zahrnuté v cene za dielo.
Dokument EXIT Plán registrov ÚDZS je požadovaný ako neoddeliteľná súčasť dodávky pre ÚDZS pri
riadnom odovzdaní diela ako celku.

13 Služby poskytované pri prevádzke (technická podpora)
Požadovaná záručná doba na dielo je 24 mesiacov odo dňa podpisu finálneho akceptačného
protokolu na dielo,v prípade jeho podpisu s výhradou poskytuje zhotoviteľ záručnú dobu odo dňa
odstránenia vád nebrániacich užívaniu diela.
Na udržiavanie diela v bezchybnom a efektívne prevádzkovateľnom stave a na realizáciu úprav
reflektujúcich zmeny všeobecnej a zdravotníckej legislatívy, procesov a zmeny ostatných častí IS
ÚDZS bude potrebné zabezpečiť služby poskytované pri prevádzke registrov ÚDZS na obdobie 60
kalendárnych mesiacov od podpisu finálneho akceptačného protokolu. Ide predovšetkým o
podporu a údržbu registrov ÚDZS, prípadne vykonanie zmien, ktoré sú potrebné pre správne
fungovanie systému diela v súlade s platnou legislatívou a integráciu ďalších IS.
Služby poskytované pri prevádzke registrov ÚDZS sa týkajú všetkých prostredí registrov ÚDZS –
testovacieho (TEST), ktoré ma slúži na vývoj a ladenie dodávok diela, akceptačného (ACC), ktoré ma
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slúžiť na školenia, testovanie a akceptáciu dodaného diela aj produkčného prostredia (PROD).
Úspešný uchádzač je povinný pripraviť Plán poskytovania služieb prevádzkovej podpory diela, a to
najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa uvedenia diela do produkčnej prevádzky. Plán
poskytovania služieb prevádzkovej podpory diela bude vypracovaný podľa princípov metodiky ITIL a
bude predložený na schválenie ÚDZS. V Pláne poskytovania služieb prevádzkovej podpory diela budú
definované jednotlivé služby prevádzkovej podpory, ich rozsah a harmonogram.
Požiadavky na služby poskytované pri prevádzke registrov ÚDZS sú definované v Špecifikácii zadania
pre verejné obstarávanie Služby poskytované pri prevádzke registrov ÚDZS.

14 Prílohy
15 Zoznam príloh k CRP:
Príloha č. 6_1 F-382_2_vstupné dávky 910, 911, 912 a 511 do CRP
Príloha č. 6_2 F-383_1_výstupné dávky 921, 931 až 936, 510, 512 a 913 z CRP
Príloha č. 6_3 F-445-0_vstupné dávky 011, 012 a 013 k CRP
Príloha č. 6_4 F-446-0_výstupné dávky 011, 012 a 013 z CRP
Príloha č. 6_5 F-384_1_číselník sémantických a syntaktických kontrol plus zoznam sémantických
chýb k dávke 913 a k dávke 512
Príloha č. 6_6 F-385_0_číselník dôvodov ukončenia PV
Príloha č. 6_7 F-386_0_číselník dôvodov vzniku PV
Príloha č. 6_9 F-388_1_dátové rozhranie 513 údaje z registra narodení
Príloha č. 6_10 F-390_1_dátové rozhranie 516 k PRH
Príloha č. 6_11 F-391_1_dátové rozhranie 517 k PRH
Príloha č. 6_12 F-392_1_dátové rozhranie 529 k PRZ
Príloha č. 6_13 F-393_1_dátové rozhranie 530 k PRZ
Príloha č. 6_14 F-394_1_dátové rozhranie 531 k PRH
Príloha č. 6_15 F-339_1_dátové rozhranie pre externý subjekt SP
Príloha č. 6_16 F-340-1_dátové rozhranie pre externý subjekt ÚPSVaR
Príloha č. 6_17 F-341-4_dátové rozhranie pre externý subjekt MO SR
Príloha č. 6_18 F-342-1_dátové rozhranie pre externý subjekt ZVaJS SR
Príloha č. 6_19 F-343-3_dátové rozhranie pre externý subjekt MV SR
Príloha č. 6_20 F-344-0_dátové rozhranie pre externý subjekt MŠ SR
Príloha č. 6_21 F-345-6_dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR
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16 Zoznam príloh k RZP:
Príloha č. 8_1 Karta procesu IMS č. HO -15_ Prideľovanie kódov
Príloha č. 8_2 F-280_2_pridelenie kódu ZP
Príloha č. 8_3 F-351_1_pridelenie aktuálne platných kódov zdravotníckeho pracovníka
Príloha č. 8_4 F-278_2_pozastavenie platnosti kódu ZP
Príloha č. 8_5 F-274_2_ukončenie platnosti kódu ZP
Príloha č. 8_6 F -283_3_ subkódy odborností lekárov, zubných lekárov a vybraných zdravotníckych
pracovníkov

17 Zoznam príloh k RPZS:
Príloha č. 9_1 Karta procesu IMS č. HO -15_ Prideľovanie kódov
Príloha č. 9_2 F-279 _2_pridelenie kódu PZS
Príloha č. 9_3 F-277_ 2_ pozastavenie platnosti kódu
Príloha č. 9_4 F-273_2_ukončenie platnosti kódu PZS
Príloha č. 9_5 F-304_2_ pridelenie kódu poskytovateľa zariadenie sociálnych služieb
Príloha č. 9_6 F-263_2_ pridelenie kódu poskytovateľa-zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately
Príloha č. 9_7 F-307_2_ pozastavenie oprávnenia používať kód poskyt. SS a SPOaSK
Príloha č. 9_8 F-305_2_ukončenie platnosti kódu poskyt. SS a SPOaSK
Príloha č. 9_9 F-346_1_pridelenie aktuálne platných kódov poskytovateľa PZS
Príloha č. 9_10 F-347_1_pridelenie aktuálne platných kódov poskytovateľa SS
Príloha č. 9_11 F-348_1_pridelenie aktuálne platných kódov poskytovateľa SPOaSK
Príloha č. 9_12

F- 287_4_subkódy odborných činností zdravotníckych zariadení

18 Zoznam príloh k RÚ
Príloha č. 10_2

Pracovný postup č. 02/2016 k evidencii oznámení o úmrtí

19 Zoznam príloh k číselníkom
Príloha č.1_1

Popis súčasných integračných rozhraní

Príloha č.1_2

Zoznam reportov
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