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DODATOK č. 2 

k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne 

prostredníctvom elektronických služieb 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov  
 

 

Zmluvné strany 

 

 
Poskytovateľ:  Sociálna poisťovňa  
Sídlo:    Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava  

IČO:    30 807 484  

DIČ:    2020592332  

Zastúpený:   Ing. Michal Ilko, generálny riaditeľ  

Bankové spojenie  Štátna pokladnica  

Číslo účtu- IBAN:  SK40 8180 0000 0070 0016 4314  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 

a 

 

Sprostredkovateľ:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  

Slovenskej republiky  
Sídlo:    Pribinova 25, 811 09 Bratislava  

IČO:    50349287  

DIČ:    2120287004  

Zastúpený:  Mgr. art. Veronika Remišová, ArtD., M.A., podpredsedníčka vlády a 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky, v zastúpení Mgr. Peter Kopáč, generálny riaditeľ Sekcie 

informačných technológií verejnej správy na základe plnomocenstva č. 

020840/2022 zo dňa 28.03.2022   
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu - IBAN:  SK52 8180 0000 0070 0055 7142  

(ďalej len „Sprostredkovateľ“)  

 

(Poskytovateľ a Sprostredkovateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a samostatne ako 

„Zmluvná strana“) 
 

 

Zmluvné strany podľa článku XI bod 11.2 Zmluvy č. sprostredkovateľa: 1100/2019, č. poskytovateľa: 

122-299/2019-BA o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne 

prostredníctvom elektronických služieb uzatvorenej dňa 28. novembra 2019 podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade s § 1 zákona 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 proti byrokracii) v znení neskorších 

predpisov, § 170 ods. 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), zákonom č. 305/2013 

Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, zákonom 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.“), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom 
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č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. decembra 

2019 (ďalej len „Zmluva“) a v zmysle Dodatku č.1 č. poskytovateľa: 5439-9/2020-BA, č. 

sprostredkovateľa: 1053/2020 uzatvoreného dňa 28.12.2020, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2021  

uzatvárajú tento  
Dodatok č. 2 

 

k Zmluve (ďalej len „dodatok č. 2“) v nasledujúcom znení: 

 

 

 

Článok I 

Predmet dodatku č. 2 

 

1. „Preambula“ Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:  

 

„Preambula 

 

Podľa § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné 

a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy 

a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne 

poskytovať. Takto získané údaje a výpisy, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú 

za skutočnosti všeobecne známe; tieto údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely. Takto získané údaje 

a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa poskytujú, 

sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely. Informačným 

systémom verejnej správy na účely zákona proti byrokracii je aj informačný systém Sociálnej poisťovne 

v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie, s účinnosťou od 1. januára 

2021 aj informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok 

a dávok nemocenského poistenia a s účinnosťou od 1. decembra 2022 aj informačný systém Sociálnej 

poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkov starobného dôchodkového sporenia. 

 

Vybranými údajmi, ktoré sú evidované v informačných systémoch Sociálnej poisťovne a ktoré sú podľa 

zákona proti byrokracii povinné a oprávnené orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti získavať 

a používať na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov sú údaje o plnení odvodových povinností, 

ktorými sú údaje o evidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie, údaje o dôchodkových 

dávkach a dávkach nemocenského poistenia a údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia.  

 

Podľa § 170 ods. 21 zákona o sociálnom poistení, Sociálna poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci 

podľa osobitného predpisu poskytuje bezodkladne a bez súhlasu dotknutých osôb v elektronickej podobe 

údaje na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom. Za evidovaný nedoplatok 

na poistnom na sociálne poistenie sa považuje pohľadávka na poistnom na sociálne poistenie 

a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Na poistenca sa hľadí ako keby mal evidovaný 

nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, ak za posudzované obdobie nie je splnená povinnosť podľa 

§ 228 ods. 1 alebo § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení, ak sa nepreukáže opak. 

 

V zmysle zákona proti byrokracii sa realizuje tzv. zásada „jedenkrát a dosť“, t. j. orgány verejnej moci sú 

pri výkone svojej činnosti oprávnené a povinné využívať v prvom rade údaje obsiahnuté v informačných 

systémoch verejnej správy, kde patria aj informačné systémy Sociálnej poisťovne a tieto údaje nie je 

potrebné vyžadovať od subjektov definovaných v § 1 ods. 2 zákona proti byrokracii. Na účely 

informačných systémov Sociálnej poisťovne ide o údaje o evidovaných nedoplatkoch na poistnom 

na sociálne poistenie, údaje o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a údaje 

o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia. 

 

V záujme dôslednej realizácie zásady „jedenkrát a dosť“ a na splnenie účelu Modulu procesnej integrácie 

a integrácie údajov – časť Dátová integrácia (ďalej len „MPIaIU“), ktorý sa realizuje prostredníctvom 

elektronických služieb Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (ďalej len 
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„IS CSRÚ“) sú oprávnené subjekty oprávnené na poskytnutie vybraných údajov prístupom 

do portálového riešenia OverSi a prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ, a to na základe 

odsúhlasenia práv a povinností vyplývajúcich im z tejto Zmluvy a licenčných podmienok poskytovania 

vybraných údajov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.“ 

 

2.  V Článku I „Úvodné ustanovenia“ sa rušia body 1.2, 1.3 a 1.7 a nahrádzajú sa nasledujúcim 

znením: 

 

„1.2 Informačný systém Poskytovateľa, z ktorého sa budú poskytovať 

1.2.1 údaje o evidovaných nedoplatkoch na sociálne poistenie pozostáva z nasledovných 

informačných systémov: 

a) informačný systém jednotný výber poistného (ďalej len „IS JVP“),  

b) informačný systém SAP Legacy,  

c) informačný systém evidencie pohľadávok dávkových útvarov (ďalej len „EvPOHLAD“). 

1.2.2 údaje o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia pozostáva z nasledovných 

informačných systémov: 

a) informačný systém dôchodkového poistenia (ďalej len „IS DP“), 

b) informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti (ďalej len 

„IS NPaLPČ“). 

1.2.3 údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia je Centrálny informačný ponukový 

systém (ďalej len „CIPS“). 

 

1.3 Vybrané údaje sú údaje o plnení odvodových povinností, ktorými sú údaje o evidovaných 

nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie, údaje o dôchodkových dávkach a dávkach 

nemocenského poistenia a údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia. Nedoplatky na 

poistnom patria do informačného systému Poskytovateľa podľa bodu 1.2.1 tohto článku Zmluvy. 

Za údaje o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia sa považujú údaje 

špecifikované v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve „Špecifikácia poskytovaných údajov o dôchodkových 

dávkach a dávkach nemocenského poistenia“. Za údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového 

sporenia sa považujú údaje špecifikované v Prílohe č. 4 k tejto Zmluve „Špecifikácia 

poskytovaných údajov o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia“. 

 

1.7 Oprávneným subjektom je orgán verejnej moci, ktorý je podľa osobitného predpisu oprávnený 

získavať a používať údaje o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údaje o dôchodkových dávkach 

a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia 

z informačných systémov Poskytovateľa na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý 

sa poskytujú. Oprávnenie a účel Oprávneného subjektu na poskytnutie údajov o nedoplatkoch na 

poistnom a/alebo údajov o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo 

údajov o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia z informačných systémov Poskytovateľa 

prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ (účel poskytnutia vybraných údajov podľa 

osobitného predpisu) vopred overuje Sprostredkovateľ podľa čl. II. bodu 2.4 a čl. VII bod 7.2 tejto 

Zmluvy. Na základe pozitívneho overenia oprávnenia a účelu Oprávneného subjektu na 

poskytnutie vybraných údajov, Sprostredkovateľ sprostredkuje Oprávnenému subjektu prístup do 

portálového riešenia OverSi prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ a Oprávnený subjekt 

po prihlásení do portálového riešenia OverSi prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ 

odsúhlasí práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy, (najmä z článku VII a VIII), ako 

aj licenčné podmienky poskytovania vybraných údajov z informačných systémov Poskytovateľa 

uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.“ 

 

3.  V článku II „Predmet zmluvy“ sa rušia body 2.1, 2.3 a 2.4 a nahrádzajú sa nasledujúcim 

znením:  

 

„2.1 Predmetom Zmluvy je poskytnutie údajov Poskytovateľom elektronickým spôsobom 

prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ a portálového riešenia OverSi, o nedoplatkoch 
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na poistnom v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy „Špecifikácia poskytovaných údajov 

o nedoplatkoch na poistnom“, o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia 

v rozsahu podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy „Špecifikácia poskytovaných údajov o dôchodkových 

dávkach a dávkach nemocenského poistenia“ a o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia 

v rozsahu podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy „Špecifikácia poskytovaných údajov o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia“ (ďalej aj „nedoplatky na poistnom a/alebo údaje 

o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údaje o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia“ alebo „predmet zmluvy“). 

 

2.3 Poskytovateľ poskytne Sprostredkovateľovi údaje o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údaje 

o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údaje o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia prostredníctvom elektronických služieb v režime dostupnosti 

offline. Prístup k údajom o nedoplatkoch na poistnom špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy, k údajom o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia špecifikovaný 

v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy a k údajom o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia 

špecifikovaný v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy sa realizuje prostredníctvom webového servera 

zriadeného u Poskytovateľa a Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi technické 

údaje prístupového bodu, z ktorého bude pristupovať, meno a priezvisko zodpovednej osoby. 

 

2.4 Oprávnenie na poskytnutie údajov Oprávneným subjektom o nedoplatkoch na poistnom, o 

dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a o dôchodkoch starobného 

dôchodkového sporenia overuje Sprostredkovateľ na základe ustanovení osobitného predpisu, z 

ktorého vyplýva povinnosť alebo oprávnenie získavať tieto údaje Oprávneným subjektom.“ 

 

4.  V Článku II „Predmet zmluvy“ sa dopĺňa nový bod 2.7, ktorý znie: 

 

„2.7 Údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia sa poskytujú podľa stavu evidovaného v 

informačnom systéme Poskytovateľa. Poskytnuté údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového 

sporenia sú aktuálne ku dňu overovania.“ 

 

5.  V článku III „Účel použitia predmetu zmluvy“ bod 3.1 znie: 

 

„3.1 Účelom použitia predmetu zmluvy je realizácia integrácie IS CSRÚ a informačných systémov 

Poskytovateľa za účelom realizovania vzájomnej výmeny údajov prostredníctvom 

elektronických služieb IS CSRÚ a prístupom do portálového riešenia OverSi medzi 

Poskytovateľom a Oprávnenými subjektmi, ktoré k výkonu svojej agendy podľa osobitných 

predpisov nevyhnutne potrebujú údaje o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údaje 

o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údaje o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia a ktoré sú povinné a oprávnené pri svojej úradnej činnosti 

získavať a používať tieto údaje na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov.“ 

 

6. V článku V „Spôsob plnenia“ bod 5.1 znie: 

 

„5.1 Poskytovanie údajov o nedoplatkoch na poistnom, údajov o dôchodkových dávkach a dávkach 

nemocenského poistenia a údajov o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia elektronickým 

spôsobom z informačných systémov Poskytovateľa bude realizované prostredníctvom 

elektronických služieb IS CSRÚ a prístupom do portálového riešenia OverSi v zmysle tejto 

Zmluvy.“  

 

7. V článku VII „Iné povinnosti“ body 7.1, 7.2, 7.7 a 7.8 znejú: 

 

„7.1 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, najmä článku VI,VII, VIII a Prílohy č. 2, 

platia rovnako pre Sprostredkovateľa aj pre Oprávnený subjekt, pokiaľ sú prijímateľom údajov 

o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údajov o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského 

poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia. Oprávnený subjekt je 
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oprávnený na poskytovanie údajov o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údajov o dôchodkových 

dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch starobného 

dôchodkového sporenia z informačných systémov Poskytovateľa, na základe poskytnutia prístupu 

Sprostredkovateľom podľa bodu 2.4 Zmluvy a na základe odsúhlasenia práv a povinností 

vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, (predovšetkým z článku VI, VII a VIII) a licenčných podmienok 

poskytovania vybraných údajov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy po prístupe do portálového 

riešenia OverSi prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ. Sprostredkovateľ zodpovedá za 

škodu vzniknutú v dôsledku poskytnutia údajov o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údajov 

o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia na základe poskytnutia prístupu do portálového riešenia OverSi 

prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ a umožnením poskytovania údajov 

o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údajov o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského 

poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia Oprávnenému subjektu 

v rozpore s jeho povinnosťou alebo oprávnením získavať tieto údaje na plnenie účelu podľa 

osobitného predpisu. 

 

7.2 Sprostredkovateľ je na základe žiadosti Oprávneného subjektu o poskytovanie údajov 

o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údajov o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského 

poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia poskytnutím prístupu 

do portálového riešenia OverSi prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ, povinný overiť 

oprávnenie Oprávneného subjektu prijímať údaje o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údaje 

o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, na základe ktorého je oprávnený na 

poskytnutie údajov o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údajov o dôchodkových dávkach 

a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch starobného dôchodkového 

sporenia z informačných systémov Poskytovateľa na účel stanovený v osobitnom predpise, na 

ktorý Oprávnený subjekt potrebuje údaje o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údaje 

o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia a na ktorý sa údaje o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údaje 

o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia poskytujú. Po overení uvedených skutočností Sprostredkovateľ 

poskytne Oprávnenému subjektu prístup do portálového riešenia OverSi prostredníctvom 

elektronických služieb IS CSRÚ, na základe toho, že Oprávnený subjekt vyjadrí súhlas s právami 

a povinnosťami, ako aj s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a s licenčnými podmienkami 

poskytovania vybraných údajov uvedenými v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Oprávnený subjekt, ktorý 

je po splnení uvedených skutočností oprávnený na prístup k údajom o nedoplatkoch na poistnom 

a/alebo údajom o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údajov o 

dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, Sprostredkovateľ zapíše do zoznamu 

Oprávnených subjektov. Aktualizovaný zoznam Oprávnených subjektov bude zverejnený v 

informačnom systéme MetaIS v záložke Dokumenty k ISVS: Informačný systém centrálnej správy 

referenčných údajov verejnej správy. 

 

7.7 Poskytovateľ nezodpovedá za škody a následky, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu nesprávnej 

interpretácie údajov o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údajov o dôchodkových dávkach 

a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch starobného dôchodkového 

sporenia v portálovom riešení OverSi prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ zo strany 

Oprávneného subjektu, t. j. v dôsledku inej interpretácie, než akú umožňuje informačný systém 

Poskytovateľa. 

 

7.8 Sprostredkovateľ berie na vedomie, že vybrané údaje o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údaje 

o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a/alebo údajov o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia z informačných systémov Poskytovateľa sú podľa zákona o 

sociálnom poistení hodnoverné a záväzné, kým sa nepreukáže opak.“ 

 

8. V článku VIII „Spracúvanie osobných údajov“ sa body 8.1 až 8.12 označujú ako body 8.1 až 

8.13.  
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9. V článku VIII „Spracúvanie osobných údajov“ sa rušia body 8.4, 8.7 a 8.8 a nahrádzajú sa 

nasledujúcim znením: 

 

„8.4 Predmet spracúvania osobných údajov vyplýva z plnenia účelu tejto Zmluvy uvedeného v čl. III 

tejto Zmluvy. Sprostredkovateľ na základe tejto Zmluvy sprostredkuje údaje o nedoplatkoch 

na poistnom, údaje o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a údaje o 

dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia z informačných systémov Poskytovateľa vrátane 

osobných údajov dotknutých osôb Oprávneným subjektom, a to prístupom do portálového riešenia 

OverSi prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ a za podmienok uvedených v tejto 

Zmluve. Touto Zmluvou sa zabezpečuje ochrana osobných údajov dotknutých osôb spracúvaných 

v informačnom systéme Poskytovateľa v rozsahu stanovenom zákonom o sociálnom poistení 

a súvisiacimi osobitnými predpismi na úseku ochrany osobných údajov. 

 

8.7 Účel spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Poskytovateľa je ustanovený zákonom 

o sociálnom poistení a je ním vedenie evidencie nedoplatkov na poistnom, rozhodovanie 

o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia, vedenie evidencie dôchodkov 

starobného dôchodkového sporenia ako súčasť výkonu sociálneho poistenia. V zmysle uvedeného 

je Sprostredkovateľ na základe tejto Zmluvy oprávnený spracúvať osobné údaje v mene 

Poskytovateľa na účely zabezpečenia poskytovania údajov o nedoplatkoch na poistnom, údajov 

o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia a údajov o dôchodkoch starobného 

dôchodkového sporenia z informačných systémov Sociálnej poisťovne Oprávneným subjektom, 

ktoré sú oprávnené predmetné osobné údaje spracúvať na základe osobitného predpisu. 

 

8.8 Typ osobných údajov: Osobné údaje sú typu sociálne a ekonomické, pričom sa spracúvajú podľa 

zoznamu uvedeného v Prílohe č. 1, v Prílohe č. 3 a v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.“ 

 

10.  V Článku IX „Spracovanie vybraných údajov v IS CSRÚ“ sa ruší bod 9.1 a nahrádza sa 

nasledujúcim znením: 

 

„9.1 Pri spracovaní predmetu zmluvy v portálovom riešení OverSi prostredníctvom elektronických 

služieb IS CSRÚ povoľuje Poskytovateľ spracovať vybrané údaje, na spracúvanie ktorých 

Poskytovateľ poveril Sprostredkovateľa, prostredníctvom elektronických služieb podľa Prílohy č. 1 

a/alebo Prílohy č. 3 a/alebo podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy pre Oprávnený subjekt. Tieto vybrané 

údaje budú zodpovedať údajom evidovaným v informačných systémoch Poskytovateľa aktuálnym 

ku dňu overovania, tzn. nedoplatkom na poistnom ku dňu overovania a/alebo dôchodkovým 

dávkam a dávkam nemocenského poistenia ku dňu overovania a/alebo dôchodkom starobného 

dôchodkového sporenia ku dňu overovania.“ 

  

11. Príloha č. 2 k Zmluve „Súhlas Oprávnených subjektov s licenčnými podmienkami 

poskytovania vybraných údajov z informačných systémov Sociálnej poisťovne, portálovým 

riešením OverSi prostredníctvom IS CSRÚ“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 – 

„Súhlas Oprávnených subjektov s licenčnými podmienkami poskytovania vybraných údajov 

z informačných systémov Sociálnej poisťovne, portálovým riešením OverSi prostredníctvom 

IS CSRÚ“, ktorej znenie tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2. 

 

12. Do Zmluvy sa vkladá nová Príloha č. 4 - „Špecifikácia poskytovaných údajov o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia“ ktorej znenie tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku č. 2. 

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok č. 2 podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
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v znení neskorších predpisov. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými 

zástupcami oboch účastníkov Zmluvy a účinnosť najskôr dňom 1.12.2022, resp. dňom nasledujúcim 

po dni jeho prvého zverejnenia podľa zákona o slobode informácií, podľa toho ktorá skutočnosť 

nastane neskôr. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré sa týmto dodatkom č. 2 nemenia, ostávajú naďalej v platnosti.  

3. Pokiaľ určitý pojem použitý v dodatku nie je v dodatku osobitne definovaný, prikladá sa mu taký 

význam, aký sa mu prikladá podľa Zmluvy. 

4. Tento dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 sú:  

Príloha č. 1:  „Príloha č. 2 k Zmluve - Súhlas Oprávnených subjektov s licenčnými podmienkami 

poskytovania vybraných údajov z informačných systémov Sociálnej poisťovne, 

portálovým riešením OverSi prostredníctvom IS CSRÚ“ 

Príloha č. 2:  „Príloha č. 4 k Zmluve - Špecifikácia poskytovaných údajov o dôchodkoch 

starobného dôchodkového sporenia: 

6. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

Poskytovateľ dostane dve (2) vyhotovenia dodatku a Sprostredkovateľ dostane tri (3) vyhotovenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 2 uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne 

výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

Bratislava ..........................................               Bratislava ..........................................               

Za Poskytovateľa:                            Za Sprostredkovateľa: 

 

............................................................. 

Ing. Michal Ilko                                           
generálny riaditeľ 

Sociálnej poisťovne 

 

............................................................. 

Mgr. Peter Kopáč 

generálny riaditeľ Sekcie informačných technológií 

verejnej správy  

na základe plnomocenstva 
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Príloha č. 1 k dodatku č. 2 

 

Príloha č. 2 k Zmluve č. SP 122-299/2019-BA 

o poskytovaní vybraných údajov z informačných systémov Sociálnej poisťovne prostredníctvom 

elektronických služieb 

 

Súhlas Oprávnených subjektov s licenčnými podmienkami poskytovania vybraných údajov 

z informačných systémov Sociálnej poisťovne, portálovým riešením OverSi  

prostredníctvom IS CSRÚ 

 

Poskytovateľom sa rozumie Sociálna poisťovňa  

Sprostredkovateľom sa rozumie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Oprávneným subjektom sa rozumie orgán verejnej moci podľa čl. I bod 1.7 tejto Zmluvy  

 

Vybrané údaje z informačných systémov Poskytovateľa obsiahnuté v odpovedi, ktorými sú údaje 

o nedoplatkoch na poistnom a/alebo údaje o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia 

a/alebo údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „vybrané údaje“) alebo 

akákoľvek ich časť požíva ochranu v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len 

„autorský zákon“), Poskytovateľ na použitie vybraných údajov alebo ich časti udeľuje Oprávnenému 

subjektu nevýhradnú obmedzenú licenciu v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:  

 

a) Oprávnený subjekt je oprávnený použiť vybrané údaje alebo akúkoľvek ich časť v súlade 

so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), autorským zákonom, nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), v rozsahu svojej činnosti a na účel 

plnenia agendovej a územnej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Oprávnený subjekt je 

povinný účel na poskytnutie vybraných údajov podľa osobitného predpisu preukázať 

Sprostredkovateľovi.  

b) Oprávnený subjekt nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny vybraných údajov. Oprávnený 

subjekt je povinný pri používaní vybraných údajov alebo ich častí zachovať ich nezmenený obsah 

a uvádzať dátum ich aktuálnosti.  

c) Oprávnený subjekt nie je oprávnený vybrané údaje ani prístup k nim poskytnúť, sprístupniť, ani 

zverejniť ďalším fyzickým a právnickým osobám.  

d) Oprávnený subjekt nie je oprávnený udeliť odplatne ani bezodplatne, v časti alebo v celku, súhlas 

tretej osobe na použitie vybraných údajov. Oprávnený subjekt nie je oprávnený udelenú licenciu 

postúpiť na tretiu osobu, a to ani v časti ani v celku. Neoprávnené šírenie vybraných údajov alebo 

ich častí je porušením zákona o sociálnom poistení, nariadenia GDPR a zákona o ochrane 

osobných údajov.  

e) Licencia sa udeľuje bezodplatne na dobu, na ktorú je táto Zmluva uzavretá.  

 

Oprávnený subjekt berie na vedomie, že:  

 

a) autorské práva k vybraným údajom patria Poskytovateľovi a požívajú ochranu v zmysle 

príslušných ustanovení autorského zákona, ako aj zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov. Autorské práva nevznikajú Oprávnenému subjektu. Použitie vybraných 

údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže mať závažné 

občianskoprávne, ale aj trestnoprávne následky,  

b) vzhľadom na príslušné ustanovenia zákona o sociálnom poistení, nariadenia GDPR a zákona 

o ochrane osobných údajov je oprávnený na poskytnutie vybraného údaju iba v prípade, že mu 
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oprávnenie vyplýva z osobitného predpisu. Preukázanie oprávnenia na poskytnutie vybraného 

údaja je na zodpovednosti Oprávneného subjektu. Oprávnenie sa preukazuje Sprostredkovateľovi, 

ktorý následne zabezpečí prístup do portálového riešenia Oversi prostredníctvom IS CSRÚ,  

c) vybrané údaje z informačného systému Poskytovateľa sú podľa zákona o sociálnom poistení 

hodnoverné a záväzné, kým sa nepreukáže opak. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá 

môže vzniknúť Sprostredkovateľovi alebo Oprávnenému subjektu v dôsledku konania alebo 

vydania rozhodnutia na základe vybraných údajov, ktorých hodnovernosť a záväznosť bola 

vyvrátená,  

d) Poskytovateľ nezodpovedá za škody a následky, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu nesprávnej 

interpretácie vybraných údajov v agendovom informačnom systéme Sprostredkovateľa alebo 

Oprávneného subjektu, t. j. v dôsledku inej interpretácie, než akú umožňuje informačný systém 

Poskytovateľa, 
e) Poskytovateľ má právo na zmenu štruktúry poskytovaných vybraných údajov v nadväznosti 

na rozvoj informačného systému Poskytovateľa. Poskytovateľ na plánovanú zmenu upozorní 

Sprostredkovateľa a zmenu realizuje so zachovaním primeraného prípravného obdobia 

pre Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať Oprávnený 

subjekt.  
 

Oprávnený subjekt sa zaväzuje, že:  

 

a) bude získavať vybrané údaje prostredníctvom individuálnych dotazov len v prípadoch, ktoré sú 

vyvolané agendou Oprávneného subjektu v rámci jeho pôsobnosti,  

b) bude využívať individuálne získavanie vybraných údajov len nevyhnutne v odôvodnených 

prípadoch,  

c) vybrané údaje alebo ich časti použije iba v rozsahu svojej územnej a agendovej pôsobnosti,  

d) tlačové a obrazové výstupy, povinne označí doložkou „Informačný systém Sociálnej poisťovne“, 

dátumom aktualizácie údajov, 

e)  použije predmet zmluvy na účel plnenia agendovej a územnej pôsobnosti ustanovenej osobitným 

právnym predpisom, nevyužije ho na propagačné a iné účely, ktoré by boli v rozpore so zákonom 

o sociálnom poistení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

f) prístup k elektronickým službám prostredníctvom IS CSRÚ bude aplikovaný výlučne na tie 

počítače Oprávneného subjektu, ktoré sú určené na komunikáciu s informačným systémom 

Poskytovateľa, portálovým riešením OverSi prostredníctvom IS CSRÚ,  

g) je povinný nahradiť Poskytovateľovi a/alebo Sprostredkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne 

v dôsledku porušenia povinností zo strany Oprávneného subjektu, v prípade dokázanej príčinnej 

súvislosti,  

h) v prípade kompromitovania technického prostriedku prístupu k elektronickým službám 

prostredníctvom IS CSRÚ bude bezodkladne informovať Sprostredkovateľa o uvedenej 

skutočnosti, ktorý zabezpečí informovanie kontaktnej osoby Poskytovateľa.  

 

Súhlas s licenčnými podmienkami, a oboznámenie sa s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú 

zo Zmluvy č. SP 122-299/2019-BA, č. UPVII 1100/2019 o poskytovaní vybraných údajov 

z informačných systémov Sociálnej poisťovne prostredníctvom elektronických služieb je predpokladom 

poskytnutia vybraných údajov Oprávnenému subjektu zabezpečeným prístupu do portálového riešenia 

OverSi prostredníctvom IS CSRÚ. 

  

Oprávnený subjekt týmto vyhlasuje, že s ú h l a s í s vyššie uvedenými licenčnými podmienkami 

poskytovania vybraných údajov z informačných systémov Poskytovateľa, ako aj s právami 

a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy č. SP 122-299/2019-BA, č. UPVII 1100/2019 

o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne prostredníctvom 

elektronických služieb. 
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Príloha č. 2 k dodatku č.2 

 

 

Príloha č. 4 k Zmluve č. SP 122-299/2019-BA 

o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne prostredníctvom 

elektronických služieb a k dodatku č. 2 (č. 10-122/2022-BA) 

 

Špecifikácia poskytovaných údajov o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia 

 
Údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia z informačného systému Poskytovateľa budú 

poskytované elektronicky portálovým riešením OverSi prostredníctvom IS CSRÚ v nasledovnom rozsahu: 

 

Rozsah poskytovaných údajov je určený Typom odpovede z informačného systému Poskytovateľa, 

pre dôchodky starobného dôchodkového sporenia sú definované tri typy odpovede nasledovne: 

 

 

Typy odpovede pre dôchodky starobného dôchodkového sporenia: 

 

Typ odpovede Poskytovateľa Popis typu odpovede Poskytovateľa 
P_1_ANO_NIE 

(PotvrdenieVyplacania) 

Potvrdenie o výplate dôchodkovej dávky zo starobného dôchodkového 

sporenia (II. dôchodkový pilier) bez sumy  

P_2_SUMA 

(PotvrdenieSuma) 

Potvrdenie o výplate dôchodkovej dávky zo starobného dôchodkového 

sporenia (II. dôchodkový pilier) sumy 

P_3_HISTORIA 

(PotvrdenieHistoria) 

Potvrdenie o výške dôchodkových dávok zo starobného dôchodkového 

sporenia (II. dôchodkový pilier) 

 

 

Poskytovanie údajov o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia: 

Atribúty dopytu: 

- RequestType         povinný 

- Meno           povinný 

- Priezvisko          povinný 

- Rodné číslo         povinný 

- Dátum od          povinný* 

- Dátum do          povinný* 

* Povinné len pre odpovede typu, P_3_HISTORIA 

 

Poskytované údaje: 

Údaje pre typ odpovede P_1_ANO_NIE, P_2_SUMA a P_3_HISTORIA 

- Identifikácia dopytu        povinný 

- Stav spracovania        povinný 

 OK 

 NESULAD_VSTUPNYCH_UDAJOV 

 DUPLICITA_FO 

 NENAJDENA_FO 

 INA_CHYBA_SPRACOVANIA 

- Dátum vystavenia         povinný 

- Údaje o fyzickej osobe          

o  Rodné číslo        povinný 

o Meno         povinný 

o Priezvisko        povinný 
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Údaje pre typ odpovede P_1_ANO_NIE – PotvrdenieVyplacania 

 

o forma vyplácania: Doživotný dôchodok /Dočasný dôchodok /Programový výber 

o Informácia, či je/bola dôchodková dávka vyplácaná: Áno/Nie 

   

Údaje pre typ odpovede P_2_SUMA – PotvrdenieSuma 

 

o Forma vyplácania: Doživotný dôchodok /Dočasný dôchodok /Programový výber 

o Suma dôchodkovej dávky 

o Úhrnná suma za všetky dôchodky k aktuálnemu dátumu 

 

Údaje pre typ odpovede P_3_HISTORIA – PotvrdenieHistoria (maximálne 12 mesiacov) 

 

o Mesiac a rok začiatku obdobia (z „dátumu od“ zadaného v Requeste) 

o Mesiac a rok konca obdobia (z „dátumu do“ zadaného v Requeste) 

o Položkovite dávka 

o Mesiac a rok výplaty dôchodkovej dávky (za časový rámec dátum od - dátum do) 

o Suma doživotného dôchodku 

o Suma dočasného dôchodku 

o Suma programového výberu 

o Úhrnná suma doživotného dôchodku za vybrané obdobie 

o Úhrnná suma dočasného dôchodku za vybrané obdobie 

o Úhrnná suma programového výberu za vybrané obdobie 

 

 

Okrem uvedených stavov, predstavujúcich reálne, finálne odpovede, môžu byť zaslané prostredníctvom 

technického vybavenia aj stavy, ktoré značia potrebu zásahu používateľa na strane Poskytovateľa alebo 

portálu OverSi. Poskytovateľ odporúča zobrazovať tieto stavy mimo formulára, tzn. samostatne.  

V prípade kontaktovania Poskytovateľa, je potrebné postupovať cez kontaktný formulár vystavený na 

stránke www.socpoist.sk konkrétne na adrese: https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/contact, prípadne 

telefonicky kontaktovať na telefónne číslo 0906 171 737. 

 Chyba overenia oprávnení 

 Chyba pri validácii vstupných parametrov 

 Technická chyba: napríklad v prípade nedostupnosti služby.  

https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/contact

