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Naše číslo:

NCZt-00083-2019-5210-022

lČo:glaosqzl

a

Vybavuje / linka

Miesto a dátum odoslania

|ng.

Bratisl ava, Ĺ2.72.zot9

Kamendyová,o2l 57 269 865

p. čížiková,oz

ĺ sl269

869

VEC
Hlásenie údaiov do Národného regĺstra zdravotnĺckych pracovníkov

.

Vážený respondent,

Vaša organizácia je spravodajskou jednotkou vo veci hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
Vyhlášky Mínisterstva zdravotnÍcNa sR č. 9/2014 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnostio postupe,
metódach, okruhu spravodajshýchjednotiek a lehotách hlásenia údajovdo Národného registra zdravotníckych pracovníkova jeho
charakteristiky (ďalej len .vyhláška,,).
v zmysle príslušných zákonov a

Zber údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov realizuje Ministerstvo zdravotnÍctva 5tovenskej
republiky
prostrednícwom Národného centra zdravotníckych informácii.Zber sa vykonáva priebeŽne, tzn. vpriebehu
celého roka, ato
elektronichým formulárom ,,Hlásenie údajov do Národného regĺstra zdravotníckych pracovníkov" s oficiálnym označením (Mz
,,R

sRl 8-99".

Spravodajskými jednotkami v uvedenej veci sú v zmysle Prílohy iyľrlĺsty právnické osoby a podnikajúce fi7zické
osoby - - -lgslyloyatella zdravotnej starostlivosti a ďalšie orgiáry a gqqlizá3ie poskytujúce pracovnú prĺležito;ťpre výion zdravotníckeho
-_-*Tovolän'ra

tzn)organiz?@ v_norýcF-sa v praco'iňoprävňčn,ô_uoobn-ýct'.ĺ.lsĺ.i_p'ĺ"iv.ľ'

""t"íŕ*'

Slovenskej republiky zdravotnícke povolanie.

uyLonĺu" ľiíĺzem-ĺ

Vzmysle vyhlášky ste povínný vstanovených tehotóch poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií

registračnéa aktualizačné údaje o právnych vďahoch zdravotníckych pracovníkov a o uýkone zdravotníckeho povolania
vrátane
identiÍikačných údajov zdravotníckeho pracovníka a v prípade nezmenenej situúeie pohlrdzovať platnosť úiojav v Núrodnom
regÍstri zdravotníckych pracovníkov za Vašu organizácÍu už evidovaných.

osobné údaje sa v Národnom registri zdravotníclcych pracovníkov spracúvajúzákonným spôsobom vzmysle $ 13 ods. 1
písm. c)a ods.2 zákona č.t8l2ot8Z. z. o ochraneosobných údajova o zmenea doplneníniektorých
zákonovateda bezsúhlasu

dotknutej osoby.

Upozorňujem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že evidencia správnych, aktuálnych a úplných údajov o právnych
vzťahoch, ktoré sa o každom jednom zdravotníckom pracovníkovi zbĺerajúprostredníctvom
,,Hlásenia údajov do Národného
registra zdravotníckych pracovníkov" vrátane správnych a úplných údajov o kódoch PZ$ je jednou z povinnÝih podmienok pre
Brihtásenie sa zdr?goJníckeho pracovnílĺado Národného zdľavotnĺ9keho informačnéhosvstému (projekt ezdravie), do ktorého

postupné prĺpájanie poskytovateľov zdravotnej starostlivostí prebieha, a do ktorého ie prípoienie oovinné pre každého
ooslĺvtovateľa zdravotnei starostlivostil Vprípade chýbajúceho alebo údajovo chybného právneho vzťahu zdravotníckeho
pracovníka vpredmetnom regístri nebude zdravotnícky pracovník môcťvyhľadávať zdravotný záznam pacienta.

registrácie nonich právnvc-h wt'ahov so zdravotníckvmi oracovnftE!

Regiírácia a aktualizácia evidovaných údajov v registri sa vykonáva na základe údajov z prijatrých ele6ronických
formuláľov vo forme Kompletných (registrácia údajov) alebo Doplňujúcich (aktualizácia údajov) hlásení vo webovej aplikácii
Národného centra zdravotníckych ínformácií. Spravodajskú poilinnosť je teda možnésplniť iba prostredníctvom web aplikácie
lnformačnéhos,ystému zdľaľotníckychindikátorov (lSZt), preto na webovej adrese http://wwuĺ.nczisk.sk kliknete v prvom

prĺkazovom (modrom) okne druhého radu s názvom ,,REGISTRE" na odkaz } Hlásenie do NR ZPr a následne na odkaz,,Spustenie
web aplikácie l5Zl"alebo na tahýto odkaz klĺknite na webovej adrese httos://iszi.nczisk.sk/iszi. Po spusteníweb aplikácie lSZtsa
otvorí prihlasovacie okno, do ktorého zadáte Vaše prístupové meno (Login) a heslo:
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nCzI )

ľo*,1H'ffiHffi,'u*

Te|efóo

Émall

lnteÍnet

+421 2 32 35 30 30

iveta.lam endyoýa@nczisk'sk

www.ncr'rsk.sk

monila,cizikova@nczisk.sk

Prístupovémeno

(Logĺn|:37808427

Hes|o: Heslo: Vaše vlastné heslo

Heslo uvedené V tomto liste je tzv. lniciálne heslo, ktoré pri prvom prihlásení zrneníte na Vaše
ulastné heslo. Ak už máte vytvorené
prístupy z predošlého obdobia, ich použitie ostáva aj naďalej v platnosti.
V prípade, že do web-apľrĺiie isžŕ"'i"p..iĺza Vašu
spravodajskú jednotku viacerí užívatelia,je z hľadiska bezpečnosti nerryhnutné,
aby v rámci aplikácie {sekcia Referenti} boli
vytvorené pre každéhoužívateľasamostatné prístupové práva. Prípadné problémy
só vstupom a používanímweb aplÍkácie lSZl
všeobecne konzultujte v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00 s pracovníkom
NCZ| na telefónnom čísle:02
32g530 30 alebo
prostredníctvom hťtp://www.nczisk'sk _ } Kontakty } Kontaktný formulár'

ĺ

Po otvorení pĺatej sekcie zľava ,,Regĺster" z horného menu hlavnej stránky
webového konta lSZl príslušnejspravoclajskej
jednotky a v zmysle Prílohy vyhlášky a Metodických pokynov:

A'

v tretej podsekcii zľava ,,V'ýplsy z re8istrov", ktorá obsahuje etektronické
formuláre s kódovým označením R-MzsR-8_99
vo formu lári špecifi kované a ko,,Dopl ňuj úce h tásenie,,,

'

vjednotlĺrĺých formulároch skontrotujte správnosť a platnosť údajov vregistri
už evidovaného neukončeného
pÉvneho yzťahu zdravotníckeho pracovníka so spravodajskou jedňotkou
ň všetky zaregistrované
zdravotnícke

povolania,

'
r

dhlej spraďvajte a odošlĺteiba také Doplňujúce hlásenie, prostredníctvom
ktorého je potrebné podľa písm. at bod
2' Prílohy vyhlášky nahlásiť zmenu ďalebo opravu údajov v ňom uvedeného
zdravotníckeho pracovníka, jeho
právneho vzťajru kspravodajskej jednotke aúdajov oním trykonávanom
zdravotníckom povolani a to za účelom
aktualizácie uŽ BEG|STROVANÉHo právneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka
k spravodajskejjednotke,

skontrolovaný výpis z registra (Dop!ňujúce htásenie), ktorý obsahuje spľávne
a aktuálne údaie, ďalej nespracúvaite

a neodosielajte,

B.zaúčelomregistľácieexístujÚcehoazaspravodaiskújednotku@právnehovzt'ahu

zdravotníckeho pracovnĺka so spravodajskou jednotkou v povotaní lrkár,
,rbrý tekór, farmaceut, sestra, pôĺodnó
asistentka, fuzioterapeut, verejný zdravotnílí zdravotnícky laborant,
nutričný terap'eut, deniótno hygienička, ródiologÍcký
technik, zdravotnícky záchronór, zubný technik, technik pĺe zdrovotnícke pomôcky,
optometristo, farmaceutický 1oboront,
masér, očnýoptiN oĺtopedický technik, praktickó sestro, zubný osistent,
sonitói'togopéd, psychotóg, Iiečebnýpedagóg,
fuik a loboratórny diagnostik, vyplňte a odošlite nov,ý elektronický foimulár n-rvžsn-g-g9 vo formulári špecifikovaný
ako ,,Kompletné hlásenie" v druhej podsekcii zľava s názvom
,,očakávan é". P[zdny Íormulár sa zobrazí kliknutím na
príkaz,,Vvtvorĺť novrŕ,, v záznames kódóm R-MzsR-8-99.
Údaje už zaregistrovaného a neukončeného právneho vzťahu budú
od nasledujúceho dňa po registrácii a po celý aktuálny
kalendárny rok spravodajskej jednotke k dispozícii v jej webovom konte
aplikáiie lSZl v sekcĺi ,,Register., v tretej podsekcií
zľava
z registrov", a to v údajmi naplnenom formulári R-Mzsi-8-99,
tzn. yo forme výpisu z registra, pričom
'Výpisy
takýto formu lár je špecifikova ný ako,,DoplňujÚce hlásenie...

Udržiavanie správnych a aktuátnych údajov v registri spočíva predovšetkým priebežnej
v
kontrole údajov uvedených vo
tr'ýpise z registra, teda v Doplňujúcom hlásení podsekcie
z
,Yýpisy z registrov". nt sá úaaje evidované
v Doptňujúcom

hlásení
stanú neaktuálnymi alebo nesprávnymi, nahláste zmenu alebo äpravu už registrovanýcľr
,ioajov spracovaním a odoslaním
predmetného Dop|ňujúceho hlásenia,. a to podra Metodických pj,ynou.
Aktualizované alebo opravené údaje neukončeného
právneho vzťahu budú od nasledujúceho dňa po aktualizácĺi
alebo oprave opäť k dispozícii v Doplňujúcom
hlásení v tretej

podsekcii zľava ,,Výpísy z registrov,..

Spravodajskájednotka, ktorá v roku zberu 2019 neaktualizovata Národný
register zdravotníckych pracovníkov

zaslaním ani
jedného Doplňujúceho a/alebo Kompletného hlásenia a mala
v registri k 31.12.2019 zaregistrovaný aspoň jeden neukončený
právny vzťah so zdravotníckym pracovnĺkom, potvrdí platnosť
regňrovaných Údajov v zmisle písm. a) bod 4. Prílohy vyhlášky
k 31' decembru 2019 vytvorením, potvrdením a odostaním
formuHra R-os-99-PoTVRDENaE vo web aplikácii lSZl, a to v období
od 2'januáľa 2a2o do31' januára 2o2o'Prázdny potvrdzovacíformulársa
zobrazív druhej podsekcii zľava s názvom
a to kliknutím na príkaz,'Vvtvoriť novť, v zázname s kódom R-08-99-POTVRDEN|E.
"očakávané,,
Ďakujeme za spoluprácu a zostávame s pozdravom,
lng. Peter Blaškovitš, v. r.
Ná ro

K

dné .""uÍľlJlľ1ĺl"'.-'1;
informácií

uľahčeniuetektronickej komunikácie prispejete yyplnením kontaktných identiflkafuých
údajov vrátane e_mailovej adresy kontaknej
za
xonurtné údaje spravoaa1rrych iednotiek Erg{wwrľ.ncrlsk.sk -

osoby
VaŠuorganizáciu prostredníctvom formulára:
flýchlo voÍbo } AktuglizticiE kontaktaých údajov sptovodojských

jednotiekJ

Podporované webové prehliadače, koré umožňujÚ správnu funkčnosťaplikácie lSZl
sú: Gooele Chrome {venia 77.xa vyššie),Mozilta Firefox
(verzia69.xavyššie)

aMicJ-osoft-llrternetExolorer(verzia11.x).

