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Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 
 

Budovanie základných pilierov informatizácie 

Biznis vrstva 

A – nová 

služba 

B – zmena 

služby 

Kód 

koncovej 

služby 

Názov koncovej 

služby 

Úroveň 

elektronizácie 

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu 

existujúcich koncových služieb verejnej správy 

alebo vytvorenie nových služieb pre občana 

alebo podnikateľa? 
 

A 
 

ks_340629 

Žiadosť o príspevok 

na zabezpečenie 

minimálnej siete 

poskytovateľov 

všeobecnej 

ambulantnej 

starostlivosti (VAS) 

 

4 

 

A ks_340630 

Zverejňovanie 

výsledkov 

vyhodnocovania 

stavu siete VAS, 

klasifikácie okresov, 

zoznamu 

poskytovateľov a 

zoznamu miest na 

ktoré sa viažu 

príspevky na 

webovom sídle 

MZSR 

4 

 

A ks_340631 

Zverejňovanie 

výsledkov 

vyhodnocovania 

stavu siete VAS na 

webovom sídle 

ÚDZS 

4 

 

A ks_340633 

Zverejňovanie 

zoznamu 

neobsadených 

lekárskych miest 

v kraji na webových 

sídlach príslušných 

VÚC 

4 

 

A ks_340634 

Zverejňovanie 

výsledkov 

vyhodnotenia plnenia 

podmienok 

kategorizácie 

ústavnej zdravotnej 

starostlivosti na 

webovom sídle 

MZSR 

4 

 

A ks_340635 

Žiadosť o 

podmienené 

zaradenie nemocnice 

do siete 

kategorizovaných 

nemocníc, žiadosť 

o podmienené 

zvýšenie úrovne 

nemocnice zaradenej 

do siete 

kategorizovaných 

nemocníc a žiadosť o 

podmienené 

poskytovanie 

4 
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doplnkového 

programu  

 

 

A ks_340765 

Žiadosť o zmenu 

údajov o mieste 

prevádzkovania, o 

počte lôžok a o 

rozdelení povinných 

programov medzi 

hlavnou nemocnicou 

a partnerskou 

nemocnicou 

 

4 

 

A ks_340766 

Žiadosť o zníženie 

úrovne nemocnice 

zaradenej do siete 

kategorizovaných 

nemocníc, žiadosť 

o zrušenie 

doplnkového 

programu v 

nemocnici zaradenej 

do siete 

kategorizovaných 

nemocníc a žiadosť o 

vyradenie nemocnice 

zo siete 

kategorizovaných 

nemocníc 

 

4 

 

A ks_340636 

Zverejňovanie 

zoznamu 

kategorizovaných 

nemocníc na 

webovom sídle 

MZSR 

4 

 

A ks_340767 

Návrh na plánovanú 

starostlivosť zaslaný 

prevádzkovateľom 

nemocnice 

4 

Aplikačná a technologická vrstva 

A – nový 

systém 

B – zmena 

systému 

Kód 

systému 
Názov systému 

Vo vládnom 

cloude – áno / 

nie 

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu 

existujúceho alebo vytvorenie nového 

informačného systému verejnej správy? 

Predpokladá správca umiestnenie 

informačného systému vo vládnom cloude? 

 

A 

 
isvs_10880 

Zoznam 

kategorizovaných 

nemocníc 

zaradených do siete 

kategorizovaných 

nemocníc 

 

nie 

 A  

isvs_10881 

Zoznam  

poistencov 

čakajúcich na 

poskytovanie 

plánovanej 

zdravotnej 

starostlivosti 

nie 

Financovanie procesu informatizácie 
Rezortná 

úroveň 

Nadrezortná úroveň 

 

A - z prostriedkov EÚ   

B - z ďalších zdrojov 

financovania 

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie  finančné 

investície? 
 

x 

 

- 

 

- 
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(Uveďte príslušnú úroveň financovania 

a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte  

v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.) 

 

Zjednodušenie prístupu ku konaniu a odstraňovanie byrokracie 

Elektronické konanie 

6.4.1. Predpokladá predložený návrh vedenie 

konania o právach, právom chránených 

záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb 

a právnických osôb? 

☒ Áno 

☐ Nie 
 

Konanie o  

1. podmienenom zaradení nemocnice do siete 

kategorizovaných nemocníc, 

2. podmienenom zvýšení úrovne nemocnice 

zaradenej do siete kategorizovaných 

nemocníc, 

3. podmienenom poskytovaní doplnkového 

programu, 

4. riadnom zaradení nemocnice do siete 

kategorizovaných nemocníc, 

5. riadnom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej 

do siete kategorizovaných nemocníc, 

6. riadnom poskytovaní doplnkového 

programu, 

7. zmene údajov o sídle, o počte lôžok 

a o rozdelení povinných programov 

a doplnkových programov medzi hlavnou 

nemocnicou a komplementárnou 

nemocnicou, 

8. znížení úrovne nemocnice zaradenej do siete 

kategorizovaných nemocníc, 

9. zrušení doplnkového programu, 

10. vyradení nemocnice zo siete 

kategorizovaných nemocníc, 
 (štvrtá časť návrhu zákona o kategorizovaní 

ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). 

6.4.2. Je dané konanie možné v celku vykonať 

elektronicky? 
☒ Áno 

☐ Nie 
 

 

6.4.3. Je úprava konania kompatibilná 

s inštitútmi zákona o e-Governmente a je na 

dané konanie zákon o e-Governmente možné 

použiť? 

☒ Áno 

☐ Nie 
 

Štruktúrovanú žiadosť s prílohami o podmienené 

zaradenie alebo zaradenie nemocnice do siete 

kategorizovaných nemocníc  podľa § 12 až §14   je 

možné podať elektronicky na MZSR. 

Zásada „jedenkrát a dosť“ 

6.5.1. Predpokladá predložený návrh 

predkladanie dokumentov, informácií alebo 

preukazovanie skutočností (ďalej len „údaje“) 

orgánu, ktorý konanie vedie? 

☒ Áno 

☐ Nie 
 

 Pre účely konania (vrátane podmieneného 

zaraďovania) o zaraďovaní nemocnice do siete 

kategorizovaných nemocníc sa získavajú údaje 

v rozsahu údajov podľa § 12 až 15 ods. 2 až ods. 5 

predkladaného návrhu. 

6.5.2. Predpokladá predložený návrh, aby sa 

predkladali údaje, ktoré sa nachádzajú v 

zákonom ustanovenej evidencii vedenej 

orgánom, ktorý konanie vedie alebo iným 

orgánom? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

(Uveďte, o akú evidenciu ide.) 

6.5.3. Budú údaje poskytované režimom podľa 

zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších 

predpisov alebo iným obdobným spôsobom, 

ktorý zabezpečí, aby si údaje orgán, ktorý 

konanie vedie, získaval z úradnej moci 

a nemuseli mu byť predkladané subjektom 

súkromného práva, navrhovateľom, 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

Údaje musí predkladať žiadateľ z dôvodu 

nevyhnutnosti preukázania napr. splnenia 

materiálno-technického vybavenia, personálneho 

zabezpečenia, predloženia projektu stratégie 

a rozvoja nemocnice a z dôvodu absencie väčšiny 

požadovaných  údajov v evidenciách orgánov 

verejnej moci.  
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žiadateľom, účastníkom konania (ďalej len 

„účastník konania“)? 

6.5.4. Ak si orgán, ktorý konanie vedie, údaje 

nebude získavať z úradnej moci ale mu budú 

predkladané účastníkom konania, je v návrhu 

upravené prechodné obdobie, po ktorého 

uplynutí si údaje orgán, ktorý konanie vedie, 

bude získavať z úradnej moci? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

Údaje budú získavané z úradnej moci od začiatku 

aplikácie daného ustanovenia o konaní 

o zaraďovaní nemocnice do siete kategorizovaných 

nemocníc. 

Výmena údajov medzi orgánmi verejnej moci 

6.6.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie 

novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie 

evidencie údajov? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

 

6.6.2. Umožňuje predložený návrh 

poskytovanie údajov z evidencie iným orgánom 

verejnej moci, resp. iným osobám na plnenie ich 

zákonom ustanovených úloh bez obmedzenia 

subjektu (teda vo všetkých prípadoch, kedy tieto 

údaje na plnenie zákonom ustanovených úloh 

potrebujú)? 

☒ Áno 

☐ Nie 
 

V prípade legislatívneho návrhu k zákonu č. 

578/2004 Z. z. sa údaje  poskytujú v elektronickej 

podobe, bezodplatne a v rozsahu plnenia úloh 

podľa osobitných predpisov. 

Konkrétne zdravotné poisťovne, Národné centrum 

zdravotníckych informácií a samosprávne kraje sú 

povinné sprístupniť Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou elektronickou formou 

všetky informácie a údaje potrebné na 

vyhodnocovanie stavu siete podľa §5b. Úrad pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bez 

zbytočného odkladu je povinný sprístupniť 

elektronickou formou ministerstvu zdravotníctva a 

všetkým zdravotným poisťovniam následne všetky 

údaje podľa §5b a údaje o počte poistencov. 

MZSR pri  poskytovaní príspevku na zriadenie 

novej ambulancie poskytne príslušnému 

samosprávnemu kraju a zdravotným poisťovniam 

meno a priezvisko uchádzača, jeho kód 

zdravotníckeho pracovníka, kontaktné údaje v 

rozsahu telefónneho čísla a elektronickej adresy a 

informácie o podmienkach príspevku, pre ktorý bol 

vydaný súhlas. 

6.6.3. Je zabezpečené poskytovanie údajov 

z evidencie elektronicky a automatizovaným 

spôsobom? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

 

6.6.4. Je na poskytovanie údajov z evidencie 

využitý režim podľa zákona č. 177/2018 Z.z. 

v znení neskorších predpisov? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

 

Referenčné údaje 

6.7.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie 

novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie 

evidencie údajov, ktoré budú navrhnuté na 

zaradenie do zoznamu referenčných údajov 

podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-

Governmente? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

  

6.7.2. Kedy je plánované zaradenie údajov 

z evidencie do zoznamu referenčných údajov 

podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-

Governmente? 

  

  
 

 

 


