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1.1. Všeobecne použité prílohy

1.1.1. Zoznam zvolených cloudových služieb

 Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Služba z katalógu služieb

KSIAAS_1.10:
1.1

 

 

 

 

Virtuálny server (1)

ID Parametre služby Zvolená hodnota Výdavky na
zriadenie služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

1.1.1 Architektúra (CPU x86-64 / RISC) CPU x86-64 N/A N/A N/A

1.1.2 Počet virtuálnych jadier (VCPU) (1,2,4,8
VCPU)

192 VCPU N/A N/A N/A

1.1.3 Veľkosť RAM (1, 2,4,8,16,32,64 GB RAM) 768 Gb RAM N/A N/A N/A

1.1.4 Systémový diskový priestor (20, 32, 40, 80,
100, 128 GB)

1180 Gb N/A N/A N/A

1.1.5 OS (Windows server 2012 R2, RedHat Linux
6.6, 7, AIX, CentOS 6.4, 7)

Windows server
2012 R2

N/A N/A N/A

ID Úroveň poskytovania služby     

N/A N/A Podľa SLA
Dátového centra
štátu

N/A N/A N/A

ID Služba z katalógu služieb

KSIAAS_1.10:
1.2

 

 

 

 

Diskový priestor

ID Parametre služby Zvolená hodnota Výdavky na
zriadenie služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

1.2.3 Architektúra (CPU
x86-64 / RISC)

Diskový priestor „TIER 3“ 1 – 2000
GB, max 100 IOPS

17 700 Gb N/A N/A

ID Úroveň poskytovania
služby

    

N/A N/A Podľa SLA Dátového centra štátu N/A N/A N/A

ID Služba z katalógu služieb

KSIAAS_1.10:
1.4

 

 

 

 

Sieťové služby

ID Parametre služby Zvolená hodnota Výdavky na
zriadenie služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

1.4.1 Vytvorenie preddefinovaného sieťového
modelu a základných FW pravidiel

Bude definovaná v
DFŠ

N/A N/A N/A

1.4.2 Vytvorenie FW pravidiel Bude definovaná v
DFŠ

N/A N/A N/A

1.4.3 Pridelenie virtuálnej IP Bude definovaná v
DFŠ

N/A N/A N/A

1.4.4 Vytvorenie load balancing pravidiel Bude definovaná v
DFŠ

N/A N/A N/A

ID Úroveň poskytovania služby     



N/A N/A Podľa SLA
Dátového centra
štátu

N/A N/A N/A

ID Služba z katalógu služieb

KSIAAS_1.10:
1.3

 

 

 

 

Služba pripojenia do špecifickej siete

ID Parametre služby Zvolená hodnota Výdavky na
zriadenie služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

1.3.1 Pripojenie siete Internet, GOVNET,
KTI, KTI2, MVNET

Internet, GOVNET, KTI,
KTI2, MVNET

N/A N/A N/A

ID Úroveň poskytovania služby     

N/A N/A Podľa SLA Dátového
centra štátu

N/A N/A N/A

 

1.1.2. Riziká projektu

 Tabuľka 2  Riziká projektu
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Názov rizika Pravdepodobnosť Dosah Návrh mitigácie AR
( 1
)

 

 

BR
( 2
)

 

 

R_1 Navrhované riešenie nedokáže realizovať plánované benefity a zefektívnenia     Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Vysoký
dosah -
ovplyvní
pokračovanie
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_2 Nepodarí sa presadiť dostatočne radikálnu optimalizáciu procesov, s reálnym dopadom
na efektivitu PZS

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Vysoký
dosah -
ovplyvní
pokračovanie
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

X  

R_3 Nedostatočná spolupráca medzi jednotlivými subjektami verejnej správy Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Vysoký
dosah -
ovplyvní
pokračovanie
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_4 Stálosť legislatívneho prostredia Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

X  

R_5 Riziko vyplývajúce z potreby úpravy legislatívnych noriem vyvolanej projektom, a z ich
oneskorenej implementácie alebo z ich nerealizovania.

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu.

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

X  



R_6 Riziko neefektívneho vynakladania verejných prostriedkov - v dôsledku interakcie
projektu reformy ÚRPO s projektom CES by mohla byť snaha o príliš skoré zavedenie
jednotného systému sledovania a kontroly účtovníctva prostredníctvom informačného
systému neefektívna, nakoľko by implikovala potrebu viacnásobnej integrácie dát (prvá
pri zavedení systému v nemocniciach a druhá po spustení prevádzky CES)

Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A
a priebežné
sledovanie situácie

X  

R_7 Riziko spojené s inkompatibilitou údajov v jednotlivých nemocničných IS Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežne
sledovanie
legislatívneho

prostredia počas
celej dĺžky projektu

 X

R_8 Riziko spojené s nepresnými údajmi, nereflektujúce skutočnosť Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A a
priebežne
sledovanie
legislatívneho
prostredia počas
celej dĺžky projektu

X  

R_9 Riziko spojené so získavaním dát z jednotlivých nemocničných IS od dodávateľov týchto
systémov

 

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A
a priebežné
sledovanie situácie

X  

R_10 Riziko spojené s nesprávnou/oneskorenou implementáciou DRG v cieľových
nemocniciach

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_11 Nedostatočná podpora zo strany existujúcich dodávateľov Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_12 Problémy s kompatibilitou SW a HW Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Nízky dosah
- ovplyvní
efektívnosť
projektu v
niektorých
aspektoch

Priebežné riešenie
aktivitou Q&Ac

 X

R_13 Nedostatočná úroveň podpory SW a HW Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Nízky dosah
- ovplyvní
efektívnosť
projektu v
niektorých
aspektoch

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_14 Problémy s kompatibilitou existujúceho a nového SW a HW. Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Nízky dosah
- ovplyvní
efektívnosť
projektu v
niektorých
aspektoch

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_15 Nedostatočná kvalita a rýchlosť internetového pripojenia Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_16 Zlyhanie bezpečnosti z dôvodu neštandardizovaného procesu získavania dát zo
zdrojových systémov

Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Nízky dosah
- ovplyvní
efektívnosť
projektu v
niektorých
aspektoch

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X



R_17 Nedostatočné zabezpečenie niektorých IS. Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Nízky dosah
- ovplyvní
efektívnosť
projektu v
niektorých
aspektoch

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_18 Neharmonizované úložisko autorizácií prístupu. Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Nízky dosah
- ovplyvní
efektívnosť
projektu v
niektorých
aspektoch

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_19 Riziko spojené s existujúcim spôsobom prevádzky – distribuovaná prevádzka si vyžaduje
väčšie ľudské zdroje na jej zabezpečenie.

Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Nízky dosah
- ovplyvní
efektívnosť
projektu v
niektorých
aspektoch

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_20 Riziko spojené s veľkým počtom dodávateľov nemocničných IS Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_21 Problémy s kompatibilitou SW a HW Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Nízky dosah
- ovplyvní
efektívnosť
projektu v
niektorých
aspektoch

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

X  

R_22 Procesné zlyhanie Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_23 Komplikovaná integrácia s externým prostredím daná veľkým počtom organizácií
s rôznou úrovňou IT maturity.

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

X  

R_24 Zložitosť a časová náročnosť riešenia SaaS s využitím len existujúcich IaaS služieb Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

X  

R_25 Nízka kvalita služieb dohodnutých v SLA Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

X  

R_26 Termín ukončenia jednotlivých fáz Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_27 Termín dodania celého projektu Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

X  



R_28 Zlyhanie bezpečnostných technológií a komponentov Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

X  

R_29 Nedostatočné vyškolenie pracovníkov pre poskytovanie podpory prvej úrovne Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_30 Investičné náklady presiahnu plánovanú hodnotu Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_31 Náklady na prevádzku presiahnu plánovanú hodnotu Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Vysoký
dosah -
ovplyvní
pokračovanie
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_32 Reálny ekonomický dopad implementácie opatrení sa prejaví v inom časovom horizonte,
ako sa predpokladá

Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_33 Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné úspory podľa plánu Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_34 Nereálne stanovený rozpočet na projekt Slabé riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť za
veľmi
špecifických
okolností.

Vysoký
dosah -
ovplyvní
pokračovanie
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

R_35 Zmeny obstarávacích cien v čase realizácie projektu Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Vysoký
dosah -
ovplyvní
pokračovanie
projektu

Priebežné riešenie
aktivitou Q&A

 X

 

1.1.3. Výstupy a kritériá kvality

 Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritériá kvality
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Výstup projektu Kritérium kvality a spôsob dosiahnutia

VP_1 Centrálne obstarávanie pre PZS Musia byť vyškolený všetci koncový užívatelia podľa potrieb jednotlivých aplikačných modulov

Ku každému aplikačnému modulu bude dodaná detailná technická i užívateľská dokumentácia

Včasná realizácia požadovaných legislatívnych zmien – požadované legislatívne zmeny sú realizované v
požadovanom rozsahu a čase.

Využitie inovatívnych technológií – Využitie najaktuálnejšej dostupnosti cloudových riešení na

VP_2 Transparentný a nediskriminačný
proces verejného obstarávania



Využitie inovatívnych technológií – Využitie najaktuálnejšej dostupnosti cloudových riešení na
vybudovanie infraštruktúry a migráciu údajov do vládneho cloudu.

Cloudové riešenie - Vytvorenie infraštruktúry vo vládnom cloude umožní flexibilnejšiu migráciu a
implementáciu jednotlivých ISVS do vládneho cloudu s dôsledkom na zefektívnenie činnosti ISVS.

Správa používateľov - jednoduchosť a rýchlosť prihlásenia používateľov

Ďalšie kritéria kvality:

Miera flexibility riešenia

Miera inovatívnosti riešenia

Jednotný dátový model

Rýchlosť spracovania operácií

Komfort užívateľského rozrania

Medzinárodný štandard pri riadení projektov: projekty sú riadené na základe uznávanej metodiky.

Dodržanie stanoveného harmonogramu implementácie.

Spôsob nastavenia rolí a oprávnení vo vzťahu k bezpečnosti.

Implementácia do vládneho cloudu;

Vytvorená používateľská dokumentácia;

Vytvorená prevádzková dokumentácia;

Kontinuálny rast kvality a efektivity procesov cez metodickú podporu a manažment zmien.

VP_3 Finančná úspora pri zadávaní
verejných zákaziek

VP_4 Zavedenie elektronizácie
a moderných postupov

VP_5 Centrálny sklad

VP_6 Controlling a riadenie výkonnosti
PZS

VP_7 Zber dát pre ÚRPO

VP_8 Transformácia dát z rôznych
zdrojov

VP_9 Konsolidácia dát z rôznych
zdrejov

(1) Aktuálne riziko 
(2) Budúce riziko



1.2. Legislatívna analýza

 Tabuľka 4 Legislatíva
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Typ Názov Zdôvodnenie Návrh zmeny

LA_1 Zákon Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií, účinný od
1.07.2016

Právny predpis je
zaradený z dôvodu
regulácie
informačnej
povinnosti PZS

Zmeny úpravy informačnej povinnosti PZS voči ÚRPO, NCZI
a tretím stranám za účelom zabezpečenia kontroly a riadenia
zo strany ÚRPO a centralizovaného zberu a spracovania
zdravotných informácií zo strany NCZI

LA_2 Zákon Zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom
informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, účinný od 1.1.2019

Právny predpis je
zaradený z dôvodu
regulácie
informačnej
povinnosti PZS

Zmeny úpravy informačnej povinnosti PZS voči ÚRPO, NCZI
a tretím stranám za účelom zabezpečenia kontroly a riadenia
zo strany ÚRPO a centralizovaného zberu a spracovania
zdravotných informácií zo strany NCZI

LA_3 Zákon Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, účinný od 1.3.2019

Právny predpis je
zaradený z dôvodu
potreby úpravy
právomoci ÚRPO

Úprava exekučných a kontrolných právomocí ÚRPO nad
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ich povinností voči

ÚRPO.

LA_4 Zákon Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
účinný od 1.3.2019

Právny predpis je
zaradený z dôvodu
potreby úpravy
právomoci ÚRPO

Úprava exekučných a kontrolných právomocí ÚRPO nad
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ich povinností voči

ÚRPO.

LA_5 Legislatívne
opatrenie

Nové legislatívne opatrenie  Nový komplexný zákon zaoberajúci sa vyčlenením verejných
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod ÚRPO

a vyčlenenie ÚRPO ako samostatného subjektu z
Ministerstva zdravotníctva.

 

1.3. Motivácia

1.3.1. Zainteresovaní

Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.
 Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Zainteresovaný Popis

ST_1 Inštitúcie
a subjekty VS
(ÚRPO)

Úrad pre riadenie podriadených organizácií, ktorého hlavnou náplňou je zefektívňovanie a optimalizácia vnútorných
procesov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ďalších podriadených organizácií v správe MZSR s cieľom dosiahnutia
ich vyrovnaného hospodárenia, čerpá z niekoľkých zdrojov analytických údajov.

ST_2 Poskytovatelia
zdravotnej
starostlivosti
(PZS)

63 zdravotníckych zariadení riadených MZSR

ST_3 Národné
centrum
zdravotníckych
informácií

(NCZI)

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky. NCZI v rámci svojej činnosti spolupracuje s inštitúciami ako sú Štatistický úrad
Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad verejného zdravotníctva, Štátny ústav pre
kontrolu liečiv, ústavy SAV, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke profesijné a stavovské organizácie,
zdravotné poisťovne a lekárske fakulty.



ST_4 Úrad
podpredsedu
vlády
Slovenskej
republiky pre
investície a
informatizáciu

Je okrem iného zodpovedný za koordinácie a riadenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti a uplatňovanie politiky
jednotného digitálneho trhu.

ST_5 Verejnosť –
občania

Príjemcovia zdravotnej starostlivosti

 

1.3.2. Ciele OP II - PO7

Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.
Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II

ID cieľa
OPII/OPEVS

Meno cieľa Reformný
zámer
EVS
(A/N/NA)

Spôsob naplnenia cieľa

ciel_po7_5 Zlepšovanie
celkovej
dostupnosti dát
verejnej správy vo
forme otvorených
dát

 Všetky dáta verejnej správy, ktoré nepodliehajú utajeniu alebo neobsahujú citlivé alebo osobné údaje, by mali byť
zverejňované ako otvorené dáta, prostredníctvom verejne prístupných rozhraní, ktoré umožnia ich strojové
spracovanie na ich ďalšie voľné použitie.

ciel_po7_8 Racionalizácia
prevádzky
informačných
systémov
pomocou
eGovernment
cloudu

 Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na správu
a údržbu informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho budovania a
prevádzky informačných systémov, pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a ďalších citlivých
informácií.

ciel_po7_7 Umožnenie
modernizácie a
racionalizácie
verejnej správy IKT
prostriedkami

 Hlavný zámer tohto špecifického cieľa je podporiť túto reformu modernými informačnými technológiami a zároveň
umožniť implementáciu najlepších skúsenosti v tejto oblasti. Zavádzanie systémov s optimalizovanými workflow a
elektronizovanými úlohami, analytických systémov, systémov pre zdieľanie znalostí, systémov pre manažment kvality
a podporných informačných systémov v cloude ako Software as a Service, bude koordinované s ostatnými aktivitami
reformy.

 

1.3.3. Architektonické ciele

Koncový stav, prínos.
 Tabuľka 7 Zoznam cieľov

Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS
kód

Cieľ Spôsob naplnenia cieľa Zainteresovaní

ciel_12 Zlepšíme
využívanie údajov a
znalostí v
rozhodovacích
procesoch vo
verejnej správe

K údajom sa bude pristupovať ako k vzácnemu zdroju. Systematické analýzy sa budú využívať v oblastiach ako je
sledovanie priorít vlády, vyhodnocovanie vhodnosti politík, posudzovanie vplyvov regulácií a hodnotenie dopadov
regulácií, vyhodnocovanie dopadov verejných investícií \na vyhodnocovanie výkonu verejnej správy. Správne
využívanie údajov je kľúčové pre naplnenie princípu „jeden krát a dosť“ , kde v cieľovom stave nebudú už známe
údaje v procesoch verejnej správy od podnikateľov a občanov vyžadované.

 



ciel_10 Zlepšíme výkonnosť
verejnej správy
vďaka nasadeniu
moderných
informačných
technológií

Zrýchlenie a zefektívnenie procesov vo vnútri verejnej správy tak, aby bolo právo transparentne a jednoducho
vymožiteľné, a aby sa rozhodnutia vydávali v zákonných lehotách. Rozvoj IKT \nso zameraním na využitie
cloudových riešení môže popri harmonizácii procesov výrazne podporiť ciele reformy verejnej správy a jej
optimalizáciu a umožniť jej efektívne fungovanie.

 

ciel_14 Zlepšíme
dostupnosť údajov
verejnej správy vo
forme otvorených
údajov

Všetky údaje verejnej správy, ktoré nepodliehajú utajeniu alebo neobsahujú citlivé alebo osobné údaje zverejníme
ako otvorené údaje, prostredníctvom verejne prístupných rozhraní, ktoré umožnia ich strojové spracovanie na ich
ďalšie voľné použitie.

 

ciel_15 Racionalizujeme
prevádzku
informačných
systémov pomocou
vládneho cloudu

Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na správu
a údržbu informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho budovania a
prevádzky informačných systémov pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a ďalších citlivých
informácií.

 

 

1.3.4. Architektonické princípy

Architektonické princípy, ktoré musia byť realizované.
 Tabuľka 8 Princípy

Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS
kód

Typ Názov Popis Spôsob
plnenia

princip_20 Princíp OTVORENÉ
ŠTANDARDY

Prednostne sa používajú otvorené štandardy a formáty a dôraz sa kladie nazabezpečenie technologickej
neutrálnosti.

 

princip_13 Princíp 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.

 

princip_16 Princíp OTVORENOSŤ
ÚDAJOV

Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny v legislatíve definovaných údajov
nebudú podliehať princípom otvorených údajov.

 

princip_25 Princíp 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.

 

princip_11 Princíp KVALITA A
SPOĽAHLIVOSŤ

Používatelia sa môžu spoľahnúť, že poskytovateľ služieb bude garantovať kvalitu, dostupnosť a spoľahlivosť
služieb. Napríklad akákoľvek poskytnutá informácia musí byť správna, autentická, aktuálna a úplná.

 

princip_21 Princíp 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.

 

princip_4 Princíp JEDNODUCHÁ
NAVIGÁCIA

Používatelia jednoducho nájdu požadovanú službu, ktorú následne môžu jednoduchým spôsobom použiť.  

princip_17 Princíp SPOLOČNÉ
POUŽÍVANIE
APLIKÁCIÍ

Aplikácie, ktoré sú jednotne používané v rámci celej verejnej správy sú preferované pred používaním
obdobných aplikácií alebo pred vývojom duplicitných aplikácií.

 

princip_22 Princíp BEZPEČNOSŤ
ÚDAJOV

Údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie
dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov) a sú
dostupné v požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov).

 

princip_32 Princíp MODULÁRNOSŤ Aplikácie IKT sú členené na menšie samostatné časti, ktoré sú prepojené dobre definovanými rozhraniami s
cieľom zvýšiť flexibilitu riešení.

 



1.4. Biznis architektúra

1.4.1. Koncové služby

Koncové služby, ktoré budú výstupom projektu.
 Tabuľka 9 Biznis služby

Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.
 

1. Kód a názov koncovej služby: ks_337280

Riadenie a kontroling PZS

2. Popis: Procesy controllingu sú zodpovedné za podporu systémov riadenia a koordinácie čím aktívne pomáhajú
manažmentu organizácie pri plánovaní a realizácii svojich činností. Tieto procesy v prvom rade vymedzujú čo je
potrebné v organizácií sledovať, t.j. stanovenie veličín kontroly. V druhom rade sú skutočné hodnoty
sledovaných veličín porovnávané s nastavenými plánmi, pričom sú podrobené analýze príčin a odchýlok. V
neposlednom rade controlling pripravuje návrhy opatrení, úpravy plánov, prípadne návrhy nových riešení.
Controlling je teda hlavne zameraný na budúcnosť. Zistené nedostatky nielen eviduje, ale aj aktívne navrhuje
vhodné zmeny a vylepšenia. Plánovací horizont by mal byť definovaný ako v strategickej (dlhodobej), tak aj v
operatívnej (krátkodobej) oblasti. MIS zbiera a analyzuje dáta z tohto procesu.

3. Prístupové miesto:  

4. Kanál: web

5. Používateľ:  

6. Životná situácia: Zdravotné poistenie a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Ústavná zdravotná starostlivosť a ústavná pohotovostná služba

Zdravotná dokumentácia a poskytovanie informácií

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 4

8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň
autentifikácie:

3 - s významným zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Vykonávanie dozoru nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ukladanie sankcií

Zriaďovanie zariadení na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä štatisticko-informačné zariadenia
a knižničné zariadenia

13. Fáza ŽC: 1. plánovanie služby

14. Gestor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky



15. Koncovú službu realizuje AS: as_58785 Kontroling: Personálna (mzdová) kontrola

as_58784 Kontroling: Kontrola nákladov

as_58783 Kontroling: Riadenie rozpočtov

as_58782 Kontroling: Kontrola zásob

as_58781 Kontroling: Kontrola výnosov

as_58780 Riadenie: Benchmarking PZS

as_58779 Riadenie: Kontrola skutočnosti voči plánom

as_58778 Riadenie: Analytické spracovanie dát pre podporu riadenia PZS

as_58777 Riadenie: Poskytovanie analytických údajov

as_58776 Riadenie: Strategické plánovanie

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 7 d 0 d

2. Počet volaní služby 200 1200

3. Pomer elektronických transakcií 70 % 90 %

1. Kód a názov koncovej služby: ks_337282

Podpora centrálnych služieb PZS

2. Popis: V úvodnej fáze plánuje ÚRPO poskytovať podporné procesy v oblasti centrálneho obstarávania a strategického
sourcingu.

3. Prístupové miesto:  

4. Kanál:  

5. Používateľ:  

6. Životná situácia: Zdravotné poistenie a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Ústavná zdravotná starostlivosť a ústavná pohotovostná služba

Zdravotná dokumentácia a poskytovanie informácií

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 3

8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň
autentifikácie:

3 - s významným zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Vykonávanie dozoru nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ukladanie sankcií

Zriaďovanie zariadení na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä štatisticko-informačné zariadenia
a knižničné zariadenia

13. Fáza ŽC:  

14. Gestor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky



15. Koncovú službu realizuje AS: as_58775 Podpora centrálnej prípravy obstarávania: Riadenie požiadaviek PZS

as_58774 Podpora centrálnej prípravy obstarávania: Riadenie zmlúv

as_58773 Podpora centrálnej prípravy obstarávania: Riadenie dodáveteľov

as_58772 Podpora centrálnej prípravy obstarávania: Riadenie nákupu

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 7 d 0 d

2. Počet volaní služby 200 1200

3. Pomer elektronických transakcií 70 % 90 %

 

 

 Tabuľka 10 Zoznam pôvodných KS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené:
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

 

1.5. Architektúra informačných systémov

1.5.1. Informačné systémy (ISVS)

Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácií, ktoré budú projektom rozvíjané alebo budované.
 Tabuľka 11 Zoznam informačných systémov

Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS
kód

Názov informačného systému Manažér
ISVS

Počet používateľov Modul
ISVS -
kód

Modul
ISVS -
názov

isvs_7755 Informačný Systém Zdravotníckych
Indikátorov (ISZI)

  

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8802 Národný register chorôb obehovej sústavy

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8811 Národný register asistovanej reprodukcie

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8810 Národný artroplastický register

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8809 Národný register tuberkulózy

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8808 Národný register zápalových reumatických chorôb

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8807 Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie,
zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8806 Národný register osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej
zdravotnej starostlivosti

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8805 Národný register chronických pľúcnych chorôb

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8804 Národný register neurologických chorôb



isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8801 Národný register vrodených chýb

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8800 Národný register diabetes mellitus

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8799 Národný onkologický register

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8797 Národný register organizácií zaobchádzajúcich s liekmi

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8798 Národný register elektronických zdravotných knižiek

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8796 Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

isvs_7756 Jednotná referenčná údajová základňa
(JRÚZ)

isvs_8795 Národný register zdravotníckych pracovníkov

isvs_9759 Informačný systém úradu pre riadenie
podriadených organizácií (ISÚRPO)

  

isvs_9490 Online procesy eZdravia (OPE)   

isvs_400 Národný zdravotnícky informačný systém
(NZIS)

  

1.5.2. Aplikačné služby

Príloha obsahuje služby, ktoré budú výstupom projektu.
 Tabuľka 12  Poskytované aplikačné služby

Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.
 

Kód a názov aplikačnej služby: as_51769Zápis fakturačných údajov od ZP do elektronickej zdravotnej knižky

Popis: Služba zabezpečí zápis fakturačných údajov od zdravotnej poisťovne do elektronickej zdravotnej knižky.\nPre
podporu procesu \Zápis fakturačných údajov od zdravotnej poisťovne do elektronickej zdravotnej knižky\
eHealth poskytne elektronické služby, ktoré umožnia:\n•\tinicializačný import fakturačných údajov formou
dávky\n•\tzaslanie odpovede na import fakturačných údajov formou dávky\n•\timport prírastku fakturačných
údajov formou dávky\n•\tzaslanie odpovede na import prírastku fakturačných údajov formou dávky

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: as_51770Podanie súhlasu pacienta na prístup k medikačným záznamom

Popis: Podanie súhlasu pacienta na prístup k medikačným záznamom zabezpečí funkčný manažment súhlasu
pacienta k prístupu žadateľa na jeho medikačné údaje (consent manažment)\nUdeľovanie súhlasu pacienta
resp. jeho zákonného zástupcu k prístupu žiadateľov na svoje medikačné dáta by malo byť vykonané pomocou
EP / ZEP.\nPredpokladá sa, že budú podávané typy súhlasu ako trvalý, jednorazový, obmedzený a podobne.
Služba pomocou svojich módov umožní vznik, zánik a zmenu súhlasu.\nAkt vyjadrenia súhlasu môže byť aj v
papierovej verzii, vtedy sa v elektronickej verzii uchováva odkaz.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny



Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330173 Podávanie súhlasu pacienta na prístup k medikačným záznamom

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: as_52979Sprava údajov občana v rámci EZKO

Popis: Služba zabezpečí správu údajov občana v EZKO, vrátane manažmentu žiadaniek, zmien termínov objednaní,
poskytovanie informácií o poradí v čakacej listine, absolvovaných očkovaniach, dostupnosti lieku. Ďalej služba
zabezpečí správu súhlasu pacienta na prístup k medikačným záznamom, a iné podporné zápisy do EZKO.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330106 Podávanie žiadanky na objednanie sa u lekára primárnej zdravotnej starostlivosti

ks_330186 Poskytovanie záznamov o prístupoch k zdravotným informáciám pacienta

Kód a názov aplikačnej služby: as_57977Spracovanie podania štatistických parametrov pre Národné centrum zdravotníckych informácií

Popis: Aplikačná služba zabezpečuje spracovanie podania štatistických parametrov pre Národné centrum
zdravotníckych informácií

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Informačný Systém Zdravotníckych Indikátorov (ISZI)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  



Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: as_58207MDM - validácia, čistenie a transformácia údajov

Popis: Funkcionalita validácie, čistenia a transformácie údajov v rámci Online procesov eZdravia

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Online procesy eZdravia (OPE)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: as_58208Systém výmeny údajov

Popis: Systém výmeny údajov, definujúci rozhrania výmeny údajov, register, Trust services a monitoring v rámci Online
procesov eZdravia.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Online procesy eZdravia (OPE)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: as_58209Centrálny repozitár údajov

Popis: Aplikačná služba pre centrálny repozitár údajov a úložisko štruktúrovaných dokumentov v rámci Online
procesov eZdravia.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Online procesy eZdravia (OPE)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: as_58210Orchestrácia - Backend

Popis: Aplikačná služba pre dátovú orchestráciu a publikovanie údajov v rámci Online procesov ezdravia

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Online procesy eZdravia (OPE)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: as_58631Životný cyklus fyzikálnych a fyziologických veličín v eZdravie



Popis: Služba umožní realizovať životný cyklus (t.j. minimálne čítanie, zmena, zápis, výmaz) fyzikálnych a
fyziologických veličín do zdravotnej dokumentácie. Služba bude publikovaná ako súčasť API eZdravie.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_336890 Zapisovanie a čítanie fyzikálnych a fyziologických údajov do eZdravie

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: as_58632Životný cyklus ošetrovateľskej dokumentácie v eZdravie

Popis: Služba umožní realizovať životný cyklus (t.j. minimálne čítanie, zmena, zápis, výmaz) ošetrovateľskej
dokumentácie do rozšírených štruktúr eZdravie pomocou API. Služba bude publikovaná ako súčasť API
eZdravie.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   



Kód a názov aplikačnej služby: as_58633Životný cyklus liečebného plánu a prepojených fyzikálnych veličín v eZdravie

Popis: Služba umožní realizovať životný cyklus (t.j. minimálne čítanie, zmena, zápis, výmaz) liečebného plánu, ktorý
predstavuje textové pole s väzbou na diagnózu, ošetrenie a fyzikálne, resp. fyziologické veličiny.Služba bude
publikovaná ako súčasť API eZdravie.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_336889 Zobrazovanie liečebného plánu v eZdravie

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: as_58634Životný cyklus zdravotných výkonov a atribútov z EZK

Popis: Služba umožní realizovať životný cyklus (t.j. minimálne čítanie, zmena, zápis, výmaz) zdravotných výkonov ako
súčasť zdravotnej dokumentácie. Zdravotné výkony sú súčasťou číselníka. Súčasťou API budú aj služby na
optimalizáciu zadávania výkonov (napríklad ponuka výkonov na základe diagnóz zoradených podľa frekvencie
používania).Služba bude publikovaná ako súčasť API eZdravie.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   



Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: as_58635Nahrávanie výkazov do ISZI

Popis: Služba umožní nahrávať údaje za výkazy štatistického zisťovania generované z údajov v eZdravie automaticky
do ISZI.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: as_58636Poslanie notifikácie na definovaných adresátov eZdravie

Popis: Služba predstavuje API, ktoré umožňuje zasielať notifikácie na definovaných adresátov eZdravie, ktorá im bude
doručená podľa ich preferencií.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_336891 Prihlasovanie sa a manažment prevenčných programov a notifikácii v oblasti zdravotníctva

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: as_58637Čítanie stavu zaslaných notifikácií eZdravie

Popis: Služba umožňuje čítanie stavu notifikácii, ktoré už boli zaslané adresátom v systéme eZdravie. Služba bude
publikovaná ako súčasť API eZdravie.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_336891 Prihlasovanie sa a manažment prevenčných programov a notifikácii v oblasti zdravotníctva



SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: as_58638Životný cyklus žiadanky na vyšetrenie v eZdravie

Popis: Služba umožní realizovať životný cyklus (t.j. minimálne čítanie, zmena, zápis, výmaz) žiadanky na vyšetrenie.
Súčasťou údajov je aj smerník na grafické údaje - výsledok vyšetrenia.Služba bude publikovaná ako súčasť API
eZdravie.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: as_58772Podpora centrálnej prípravy obstarávania: Riadenie nákupu

Popis: Riadenie nákupu zabezpečuje pre PZS:\n•\ttransparentný a nediskriminačný proces verejného
obstarávania\n•\tfinančná úspora pri zadávaní verejných zákaziek\n•\tzavedenie elektronizácie a moderných
prístupov\n•\tvysoká kvalita a odbornosť

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  



Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337282 Podpora centrálnych služieb PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58773Podpora centrálnej prípravy obstarávania: Riadenie dodáveteľov

Popis: Riadenie dodávateľov\nProces kontinuálneho preverovania a zlepšovania vlastnej dodávateľskej základne PZS.
Aktivity: Identifikácia dodávateľov, Lokalizácia dodávateľov, Analýza dodávateľov, Hodnotenie dodávateľov,
Výber dodávateľov, Dodávateľský Controlling, Regulácia vzťahov s dodávateľmi.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337282 Podpora centrálnych služieb PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58774Podpora centrálnej prípravy obstarávania: Riadenie zmlúv

Popis: Riadenie zmlúv\nProces zabezpečuje vedenie evidencie zmlúv, ich súvislostí, vyhľadávanie zmlúv a stráženie
termínov a ďalších povinností zo zmlúv vyplývajúce.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337282 Podpora centrálnych služieb PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58775Podpora centrálnej prípravy obstarávania: Riadenie požiadaviek PZS

Popis: Proces zabezpečuje kompletné spracovanie požiadaviek zo strany PZS voči službe Centrálneho obstarávania
poskytovanej ÚRPO.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337282 Podpora centrálnych služieb PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58776Riadenie: Strategické plánovanie

Popis: Proces nastavenie strategických cieľov.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337280 Riadenie a kontroling PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58777Riadenie: Poskytovanie analytických údajov

Popis:  



Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337280 Riadenie a kontroling PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58778Riadenie: Analytické spracovanie dát pre podporu riadenia PZS

Popis: Proces analytického spracovania údajov z PZS.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337280 Riadenie a kontroling PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58779Riadenie: Kontrola skutočnosti voči plánom

Popis:  

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337280 Riadenie a kontroling PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58780Riadenie: Benchmarking PZS

Popis: Tento proces porovnáva údaje z jednej PZS s údajmi z iných PZS.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337280 Riadenie a kontroling PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58781Kontroling: Kontrola výnosov

Popis: Nákladový controlling sa primárne zameriava na riadenie nákladov PZS, a tým prirodzene aj výnosov.Základnou
úlohou controllingu nákladov je zdokonaľovanie nákladového a kalkulačného systému.Zdokonaľovanie tohto
systému je kontinuálny proces predstavujúci metodické zjednotenie doteraz často oddelených činností
plánovania, rozpočtovania a účtovania.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337280 Riadenie a kontroling PZS



Kód a názov aplikačnej služby: as_58782Kontroling: Kontrola zásob

Popis: Proces kontroluje úrovne zásob na sklade. Controlling zásob hľadá odpovede predovšetkým nadve základné
otázky: KEDY objednať č danú položku? KOĽKO objednať týchto položiek?

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337280 Riadenie a kontroling PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58783Kontroling: Riadenie rozpočtov

Popis: Rozpočty nákladov sú popri kalkuláciách nákladov aúčtovníctve PZS významným nástrojom ekonomického
riadeniaa značnou mierou ovplyvňujú hospodárnosť a výsledky. Rozpočet nákladov predstavuje v peňažnej
forme rozvrhovanie nákladov PZS na predpokladanú (plánovanú) činnosť v určitom období. Rozpočty nákladov
sú kvantitatívne, v peňažných jednotkách vyjadrené údaje o očakávanej, resp. plánovanej realite.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337280 Riadenie a kontroling PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58784Kontroling: Kontrola nákladov

Popis:  

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337280 Riadenie a kontroling PZS

Kód a názov aplikačnej služby: as_58785Kontroling: Personálna (mzdová) kontrola

Popis: Podobne ako iné oblasti riadenia, ani riadenie ľudských zdrojov sa nezaobíde bez vytyčovania cieľov a
sledovania odchýlok plánu od skutočnosti, teda bez controllingových aktivít. Personálna kontrola v rámci tohto
procesu je zameraná na manažment personálnych nákladov, tvorí ju podpora pri zostavovaní rozpočtu
personálnych nákladov, sledovanie skutočnosti personálnych nákladov, analýza ukazovateľov, analýza
odchýlok).

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Informačný systém úradu pre riadenie podriadených organizácií (ISÚRPO)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_337280 Riadenie a kontroling PZS

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1189Podanie žiadanky na objednanie sa u lekára primárnej ZS



Popis: Podanie žiadanky na objednanie sa u lekára primárnej ZS umožňuje občanovi sa elektronicky objednať u lekára
prvého kontaktu v eHealth prostredí NPZ. Vstupom služby Podanie žiadanky na objednanie sa u lekára
primárnej ZS je vybraný vhodný PZS (t.j. lekár primárnej ZS) a vybraný kalendár pre požadovaný typ
vyšetrenia.\r\nNásledne bude ponúknutý kalendár voľných termínov na vyšetrenie. Dĺžka potrebného časového
okna u lekára je určená podľa typu vyšetrenia. \r\nObčan môže požiadať o rezerváciu termínu u vybraného PZS,
systém mu rezerváciu potvrdí alebo oznámi súbeh rezervácie iného občana a vráti ho na výber iného PZS resp.
termínu. O potvrdení rezervácie rozhoduje samotný PZS.\r\nVstupy\r\n\tidentifikácia poskytovateľa ZS,\r\n\tdruh
vyšetrenia,\r\n\tplánované časové okno,\r\nVýstupy\r\n\tpotvrdenie prijatia žiadanky,\r\nodmietnutie akcie a
zdôvodnenie (chybová správa).\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1190Zmena objednania sa (presun/zrušenie)

Popis: Zmena objednania sa (presun/zrušenie) umožní občanovi prostredníctvom NPZ, za dodržania určitých
podmienok zmeniť rezervovaný alebo potvrdený termín u PZS. Službu môže využiť aj lekár pri presune a rušení
objednaní vo vzťahu k občanovi (ZapisRezervaciu, potvrdenieRezervacie).\r\nPodmienky zmien potvrdených
termínov budú určovať jednotliví PZS prostredníctvom pravidiel nastavených v kalendároch ( napr. posunutie
termínu je možné najneskôr 5 pracovných dní pred termínom, zrušenie 2 pracovné dni pred termínom je
spoplatnené a pod. ) Zrušenie termínu u PZS potvrdí občan spolu s akceptáciou príslušných podmienok.
\r\nZmena termínu sa uskutoční v dvoch krokoch:\r\n\tpodanie novej žiadanky na objednanie sa (viď príslušnú
službu),\r\n\tzrušenie pôvodnej žiadanky.\r\nVstupom je identifikácia rezervácie - žiadanky, typ akcie
(zrušenie/zmena), návrh nového termínu a identita občana.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330162 Zmena objednania sa (presun/zrušenie)

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1191Podanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu / špeciálne vyšetrenie



Popis: Podanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu / špeciálne vyšetrenie umožní elektronickým
spôsobom:\r\n\tlekárovi objednať občana (za jeho aktívnej účasti) u špecialistu
(RezervujTerminPreVymennyListok, VyhladajKalendare, VyhladajVolneTerminy),\r\n\tobčanovi objednať sa u
špecialistu priamo na základe vygenerovanej elektronickej žiadanky od predchádzajúceho poskytovateľa ZS
prostredníctvom NPZ.\r\nPo výbere vhodného PZS (t.j. špecialistu) a určenia typu vyšetrenia (vstupná
prehliadka, subjektívne ťažkosti a podobne) im bude ponúknutý kalendár voľných termínov na vyšetrenie. Dĺžka
potrebného časového okna u lekára bude určená podľa typu vyšetrenia. \r\nObčan / lekár môže požiadať o
rezerváciu termínu u vybraného PZS, systém mu rezerváciu potvrdí alebo oznámi súbežnú rezerváciu iného
občana a vráti ho na výber iného PZS resp. termínu. O potvrdení rezervácie rozhoduje samotný PZS, viď službu
\Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke\.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330163 Podávanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu / špeciálne vyšetrenie

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1192Podanie sprievodnej zdravotnej dokumentácie

Popis: Podanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu / špeciálne vyšetrenie umožní elektronickým
spôsobom:\r\n\tlekárovi objednať občana (za jeho aktívnej účasti) u špecialistu
(RezervujTerminPreVymennyListok, VyhladajKalendare, VyhladajVolneTerminy),\r\n\tobčanovi objednať sa u
špecialistu priamo na základe vygenerovanej elektronickej žiadanky od predchádzajúceho poskytovateľa ZS
prostredníctvom NPZ.\r\nPo výbere vhodného PZS (t.j. špecialistu) a určenia typu vyšetrenia (vstupná
prehliadka, subjektívne ťažkosti a podobne) im bude ponúknutý kalendár voľných termínov na vyšetrenie. Dĺžka
potrebného časového okna u lekára bude určená podľa typu vyšetrenia. \r\nObčan / lekár môže požiadať o
rezerváciu termínu u vybraného PZS, systém mu rezerváciu potvrdí alebo oznámi súbežnú rezerváciu iného
občana a vráti ho na výber iného PZS resp. termínu. O potvrdení rezervácie rozhoduje samotný PZS, viď službu
\Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke\.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   



Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1193Podanie spätnej zdravotnej informácie

Popis: Podanie spätnej zdravotnej informácie umožní poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ku ktorému bol
presmerovaný pacient, po skončení jeho činnosti zaslať spätne pôvodnému PZS notifikáciu a následne
informácie o realizovanej ZS, ktoré je možné automatizovane začleniť do EHR pacienta prípadne jeho EZKO
(ZapisZaznamOVysetreni). Rozsah zaslanej informácie stanovuje legislatíva.\r\nSlužba umožní zápis záznamu
z odborného vyšetrenia, zobrazovacieho vyšetrenia a lekárskej prepúšťacej správy.\r\n\r\nŠtruktúra spätnej
zdravotnej informácie je rozšírená tak, aby lekárska prepúšťacia správa a záznam z odborného vyšetrenia
umožnil evidovať nasledovné položky:\r\n\tDiagnóza pri odoslaní s odkazom na zoznam diagnóz \r\n\tAnamnéza
v textovej podobe, ako samostatný blok\r\n\tDiagnostický záver s odkazom na zoznam diagnóz s určením,
hlavnej diagnózy\r\n\tOdporúčanie v textovej podobe, ako samostatný blok\r\n\tUrgentnosť vyšetrenia s
odkazom na číselník urgentností\r\n\tV prípade, že sa jedná o vyšetrenie na základe výmenného lístka, je
súčasťou správy odkaz na tento výmenný lístok\r\nZáznam z odborného vyšetrenia navyše:\r\n\tPopis
vyšetrenia v textovej podobe, ako samostatný blok\r\n\tPríznak, či sa jedná o dispenzarizovaného pacienta\r\nV
prípade, že je záverom z vyšetrenia aj odporúčanie na špecializované vyšetrenie, je súčasťou správy
štruktúrovaný výmenný lístok.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1194Podanie žiadanky o zdravotný výkon vykonávaný podľa poradia v čakacom zozname



Popis: Podanie žiadanky o zdravotný výkon vykonávaný podľa poradia v čakacom zozname umožní objednávajúcemu
lekárovi elektronicky požiadať o zaradenie zdravotného výkonu v rámci zdravotnej starostlivosti do čakacieho
zoznamu v rámci elektronického manažmentu čakacích zoznamov (CLPodanieZiadanky)\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1195Informovanie sa o poradí v čakacej listine

Popis: \UI\r\nInformovanie sa o poradí v čakacej listine umožní občanovi získať informáciu o stave elektronickej
vstupenky v čakacej listine. Získaná informácia obsahuje plánovaný dátum výkonu, druh výkonu a identifikáciu
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.\r\n\r\nPre správcu čakacieho zoznamu služba umožní vyhľadať zapísané
žiadanky na zaradenie pacienta do čakacej listiny (CLZiskanieZiadaniek).\r\nPoskytovateľ ZS, pre ktorého je
čakací zoznam vedený a všeobecný lekár osoby má možnosť vyhľadať zaredenie pacienta v čakacích listinách
na základe vstupných kritérií (CLZiskanieStavuZaradenia).\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330167 Informovanie sa o poradí v čakacej listine

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   



Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1196Zmena čakacej listiny

Popis: \\r\nSlužba umožní správcovi čakacej listiny aktualizovať, vytvoriť novú alebo zrušiť existujúcu čakaciu listinu
(CLZapisZoznamu).\r\nStanovenie poradia a rozhodnutie o zaradení a vyradení pacientov určuje správca
čakacieho zoznamu, ktorý do NZIS zasiela finálny stav.\r\n\r\nOprávnené osoby vykonávajú vo svojej čakacej
listine tieto zmeny:\r\nvyradenie žiadateľa po poskytnutí požadovaného úkonu\r\nvyradenie žiadateľa na vlastnú
žiadosť\r\nodsunutie žiadateľa na vlastnú žiadosť\r\nzmena poradia (v rámci pravidiel určených
legislatívou)\r\nPacientov, ktorí dosiahli čas na prípravu na zdravotný výkon systém notifikuje. Hranicu poradia
určuje samotný čakací zoznam jedným zo vstupných parametrov.\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1197Informovanie sa o absolvovaných očkovaniach

Popis: \UI\r\nInformovanie sa o absolvovaných očkovaniach umožní získať prehľad absolvovaných očkovaní v
elektronickej forme ako Elektronický očkovací preukaz, ktorý bude obsahovať históriu absolvovaných očkovaní
a plán budúcich očkovaní. K tomuto preukazu ma prístup občan prostredníctvom NPZ\r\n\r\nZdravotnícky
pracovníci budú mať prístup k zoznamu vykonaných a plánovaných očkovaní prostredníctvom služieb
VyhladajOckovaniaPacienta a VyhladajPlanovaneOckovaniaPacienta \r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330168 Informovanie sa o absolvovaných očkovaniach

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   



Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1198Zápis vykonania očkovania

Popis: \Zápis vykonania očkovania umožní poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vykonať autorizovaný záznam do
elektronického očkovacieho preukazu (ZapisOckovanie). Záznam o vykonanom očkovaní obsahuje informáciu o
podanej očkovacej látke a druhoch očkovaní, ktoré boli vykonané. K zapísanému očkovaniu je možné
dodatočne zapísať reakciu na očkovanie (ZapisReakcieNaOckovanie)\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1199Podanie žiadanky na laboratórne vyšetrenie

Popis: Podanie žiadanky na laboratórne vyšetrenie ponúkne žiadateľovi po výbere vhodného laboratória a určení typu
testu možnosť objednať laboratórne vyšetrenie.Žiadanka obsahuje údaje o odobratej vzorke, zoznam testov,
ktoré sú požadované a urgentnosť vyšetrenia. Riešenie podporuje podanie žiadosti na bežnéhematologické,
biochemické a mikrobiologické vyšetrenia (ZapisZiadanku).\r\nSlužba tiež umožňuje doobjednanie dodatočných
vyšetrení z odoslanej vzorky (DoplnZiadanku). Je možné ju použiť v prípade, ak bola vytvorená a odoslaná
žiadanka o laboratórne vyšetrenie a dodatočne boli indikované ďalšie potrebné vyšetrenia, ktoré je možné
vykonať z odoslanej vzorky, t.j. nebude prebiehať nový odber. Do doby, pokiaľ laboratórium nezačalo
spracovanie vzorky je možné žiadanku zrušiť. \r\nRiešenie podporuje vytvorenie žiadanky pre skupinu
laboratorných testov.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny



Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1200Zápis naplánovania termínov a vyšetrení pacientov

Popis: Služba Zápis naplánovania termínov a vyšetrení pacientov umožní PZS prácu s kalendárom a jeho
riadenie.\r\nSlužba umožní vytvoriť rezerváciu v kalendári. Rezervácia môže byť vytvorená pre výmenný lístok
alebo na primárnu ZS.\r\nVstupom je identifikátor časového slotu, identifikátor kalendára, identita pacienta a
akcia v kalendári.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1201Generovanie a manažment kalendára pre PZS



Popis: \Služba Generovanie a manažment kalendára pre PZS umožní PZS na požiadanie vygenerovať prázdny
kalendár, kde si PZS nastaví vlastné pravidlá potvrdzovania objednaných návštev/vyšetrení pacientov
(VytvorKalendar). PZS určí časové okná poskytovania služieb podľa ich typu, napr. preventívne prehliadky v
utorok 8-12 a pod. Tieto nastavenia si môže dynamicky meniť (AktualizujKalendar). Tento kalendár PZS sa
sprístupni do systému eAlokácie.\r\n\\r\n(NP - A.1.1.20)

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1202Zrušenie kalendára PZS

Popis: \Služba Zrušenie kalendára PZS tvorí súčasť procesu manažmentu eKalendárov. Služba (ZrusKalendar)
umožní na požiadanie PZS alebo z objektívneho dôvodu vyradiť kalendár zo systému (napríklad pri rušení
ambulancie).\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  



Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1203Informovanie sa o medikačnej histórii pacienta

Popis: Pre občana služba poskytuje informácie z elektronickej zdravotnej knižky o medikačnej histórii. Údaje sú
poskytnuté aj ďalším žiadateľom v súlade so schváleným súhlasom prijímateľa ZS/zákonného zástupcu
prostredníctvom NPZ. Zároveň služba zabezpečuje monitorovanie prístupov iných osôb k medikačným
záznamom zápisom auditovacích záznamov do elektronickej knižky.\r\nPoskytnutie zdravotných informácií je
vykonané cez GUI rozhranie NPZ. \r\nPre zdravotníckych pracovníkov služba(VyhladajMedikacneZaznamy)
umožní získať informácie z medikačnej histórie pacienta, zaznamenaných v medikačných záznamoch pacienta
(ako súčasť EZKO, resp. v budúcnosti EHR) s možnosťou filtrovania podľa: liečiva, skupiny, lieku, diagnózy, a
podobne. Vstupné kritéria definujú požadovaný rozsah potrebných údajov.\r\nSystém používateľovi umožní
vykonať komplexnú kontrolu medikácie pacienta. Systém v aktívnej medikácii vyhodnotí: \r\n\tvzájomné liekové
interakcie, \r\n\tkontraindikácie liečby voči stavu pacienta, \r\n\tprípadné prekročenia dávkovacích limitov a
\r\n\tmožné liekové alergie\r\nVýsledok vyhodnotenia je následne poskytnutý používateľovi.\r\nSlužba
zodpovedá za overenie možného prístupu žiadateľa k informáciám. Služba zabezpečí logovanie prístupu k
medikačnej histórii, filtrovanie údajov podľa vstupných kritérií. Vstupné kritéria (požadovaný rozsah potrebných
údajov).\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330172 Informovanie sa o medikačnej histórii pacienta

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1205Zápis medikačného záznamu lekárom

Popis: Služba Zápis medikačného záznamu lekárňou umožní vloženie medikačného záznamu do medikačnej histórie
pacienta pri vydaní lieku v lekárni (ZapisVydajZEReceptu). Služba kontroluje kompletnosť a správnosť
medikačného záznamu. Medikačné záznamy budú pre občanov a zdravotnícky personál dostupné v EZKO,
resp. v ďalších fázach v EHR občana. Vstupom je identifikácia pacienta, medikačne relevantné údaje a
autentifikácia používateľa – zadávateľa medikačného záznamu.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  



SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1206Zápis medikačného záznamu lekárňou

Popis: \Služba Zápis medikačného záznamu lekárňou umožní vloženie medikačného záznamu do medikačnej histórie
pacienta pri vydaní lieku v lekárni (ZapisVydajZEReceptu). Služba kontroluje kompletnosť a správnosť
medikačného záznamu. Medikačné záznamy budú pre občanov a zdravotníckych personálov dostupné v EZKO,
resp. v ďalších fázach v EHR občana. Vstupom je identifikácia pacienta, medikačne relevantné údaje a
autentifikácia používateľa – zadávateľa medikačného záznamu.\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1207Informovanie sa o elektronickom recepte

Popis: Služba Informovanie sa o elektronickom recepte poskytne lekárni informácie o spracovávanom recepte
(VyhladajEReceptyLekaren, DajEReceptLekaren) a výdajni zdravotníckych pmôcok informácie o poukaze
(VyhladajEReceptyVydajna, DajEReceptVydajna). Služba lekárni umožní na základe identifikácie receptu
vyhľadať platný recept vystavený pre pacienta lekárom. Služba na základe dátumovej platnosti na recepte overí,
či je recept stále platný. Na základe informácie o poskytovateľovi ZS, ktorý recept predpísal a pravidiel, pre
predpisovanie liekov, dietetických potravín a poukazov na zdravotnícke pomôcky overí, či poskytovateľ mal
právo predpísať tento liek.\r\n



Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1208Zneplatnenie receptu

Popis: \Služba Zneplatnenie receptu (VyhladajERecept, StornujERecept) umožní rušenie platnosti receptov v prostredí
eHealth.\r\nKaždý elektronický recept bude mať nastavenú dobu platnosti - exspiráciu. Po jej dosiahnutí bude
automaticky zneplatnený. V definovaných prípadoch (napr. nepravdivé informácie od pacienta) môže pomocou
tejto služby elektronický recept zneplatniť aj lekár, ktorý ho vystavil. Služba kontroluje, či zneplatnenie vykonáva
lekár, ktorý recept vystavil. Ďalej kontroluje, či recept už náhodou nebol zlikvidovaný lekárňou.\r\n\\r\n(NP -
A.1.1.30)

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   



Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1210Zápis údajov do elektronickej zdravotnej knižky

Popis: \UI \r\nSlužba umožňuje občanovi zápis doplňujúcich údajov do elektronickej zdravotnej knižky. Občan má
prostredníctvom služby možnosť:\r\n• zaevidovať kontaktné a ICE osoby\r\n• zápisať užívanie voľnopredajných
liečiv a voľnopredajných výživových doplnkov\r\n• zaevidovať poznámku k poskytnutej ZS\r\n\r\nPre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti umožňuje zápis jednotlivých častí pacientského sumára t.j zápis
osobných, administratívnych, sumárnych klinických údajov do elektronickej zdravotnej knižky.
(ZapisPacientskehoSumaruKontaktneUdaje, ZapisPacientskehoSumaruOsobnaAnamneza,
ZapisPacientskehoSumaruPorodnickaAnamneza, ZapisPacientskehoSumaruSocialnaAnamneza,
ZapisPacientskehoSumaruVarovania, ZapisPacientskehoSumaruVysetrenia,
ZapisPacientskehoSumaruZdravotneProblemy, ZrusZapisZPacientskehoSumaru)\r\n\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330174 Zapisovanie údajov do elektronickej zdravotnej knižky

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov
aplikačnej
služby:

sluzba_is_1211Informovanie sa o zdravotných informáciách pacienta (subEHR)

Popis: \Služba poskytuje informácie z elektronickej zdravotnej knižky občanovi a ďalším žiadateľom v súlade so schváleným súhlasom prijímateľa
ZS/zákonného zástupcu prostredníctvom NZP. Zároveň zabezpečí možnosť monitorovania prístupov k zdravotným informáciám pacienta zápisom
auditovacích záznamov do elektronickej schránky pacienta.\r\nInformačný systém poskytuje \r\n• prijatie požiadavky na poskytnutie informácií z EZKO, v
rámci ktorej je vykonané overenie prístupových práv prihláseného užívateľa k záznamom (k stránkam EZKO) a zápis auditovacích údajov \r\n•
poskytnutie zdravotných informácií cez GUI aj cez nevizuálne rozhranie - informácie, ktoré sú uložené v EZKO (stránky EZKO – identifikačné a
administratívne údaje; osobný účet občana; epSOS - Patient Summary; epSOS – EDS; epSOS - Medication History; Očkovací preukaz; Výsledky
vyšetrení a analýz zo SVaLZ-ov (textové); Medikačná história - lieky vydané na recept, lieky bez lekárskeho predpisu)\r\n\r\nZdravotnícky pracovník
používa službu prostredníctvom nevizuálneho rozhrania
(VyhladajLabVysetreniaPacienta, VyhladajOckovaniaPacienta, DajPacientskySumar, DajPacientskySumarKontaktneUdaje, VyhladajMedikacneZaznamy,
 VyhladajUdajeOUP)\r\n\\r\n

Poskytovaná
na externú
integráciu:

Áno

Typ
cloudovej
služby:

Žiadny

Informačný
systém:

Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)



Aplikačná
služba
realizuje KS:

ks_330175 Informovanie sa o zdravotných informáciách pacienta (subEHR)

SLA
parametre:

Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod
obnovy

  

Doba
dostupnosti

  

Doba
obnovenia
služby

  

Doba odozvy
aplikačnej
služby

  

Kumulatívna
doba
odstávok

X  

Počet
simultánnych
pripojení

  

Počet volaní
služby

  

Počet volaní
za minútu

X  

Úroveň
dostupnosti

  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1212Podanie súhlasu na sprístupnenie zdravotných informácií

Popis: \UI\r\nSlužba umožňuje pacientovi podať alebo zneplatniť súhlas na prístup k jeho zdravotným záznamom
prostredníctvom NPZ. Služba taktiež umožňuje zmenu parametrov existujúceho súhlasu.\r\nSlužba
zabezpečuje:\r\n- výber oprávnenej osoby z príslušných registrov, ktorej bude podávaný súhlas\r\n- výber
oprávneného PZS z príslušných registrov, ktorému bude podávaný súhlas\r\n- vymedzenie rozsahu prístupu
(stránka, doba platnosti)\r\nVstupom je rozsah a časová platnosť prístupu pre oprávnenú osobu\r\n \r\nSlužba
umožní pacientovi podať súhlas na prístup k jeho zdravotným záznamom priamo u posktovateľa zdravotnej
starostlivosti(ZapisSuhlasOsobyPrePZS). Súhlas sa podáva na obmedzenú dobu, počas návštevy pacineta.
\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330176 Podávanie súhlasu na sprístupnenie zdravotných informácií

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   



Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1213Zneplatnenie súhlasu so sprístupnením zdravotných informácii

Popis: \Služba umožňuje osobe prostredníctvom NPZ zneplatniť alebo zmeniť existujúci súhlas na prístup zdravotným
záznamom osoby . \r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330177 Zneplatnenie súhlasu so sprístupnením zdravotných informácii

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1214Overenie identity vzorky po vyšetrení

Popis: Služba podporuje proces manažmentu vzoriek. Vzorka biologického materiálu sa po odbere odošle na
vyhodnotenie. Pri spracovaní vzorky na strane laboratória služba umožňuje na základe identity vzorky, ktorá je
spojená s obalom spracovávanej vzoky (napr. prúžok s čiarovým kódom) vrátiť zoznam existujúcich žiadaniek,
ktoré boli požadované (VyhladajLaboratorneZiadankyLaboratoria, DajLaboratornuZiadanku). Zoznam bude
obsahuje iba žiadanky, ktoré sú v systéme evidované pre dané laboratórium. Po prevzatí a spárovani vzorky so
žiadankou môže laboratórium zaevidovať prevzatie žiadanky (PrevezmiLaboratornuZiadanku). Túto informáciu
má k dispozícii aj žiadateľ o laboratórne vyšetrenie. \r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   



Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1215Zápis podkladov z elektronickej zdravotnej knižky do EHR

Popis: Služba Zápis podkladov z elektronickej zdravotnej knižky do EHR zabezpečí integráciu podkladov z
elektronickej zdravotnej knižky do subEHR (zahŕňa základné zdravotné charakteristiky občana, zdravotné
výkony a vybrané lieky), ako časti budúceho EHR / PHR občana.\r\nPodklady z elektronickej zdravotnej knižky
budú namapované do príslušného subEHR po schválení národných štandardov pre štruktúru, obsah a
zdravotnícku terminológiu v EHR.\r\nElektronická zdravotná knižka, jednotlivé subEHR a národný štandard EHR
budú vychádzať zo štandardnej terminologickej koncepcie napríklad SNOMED CT.\r\n(NP - A.1.2.2)

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1216Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke

Popis: \Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke(VyhladajRezervacieVKalendari, PotvrdenieRezervacie) umožní
lekárovi potvrdiť prijatú žiadanku, zamietnuť žiadanku prípadne navrhnúť iný termín v interaktívnej komunikácii
so žiadateľom.\r\nŽiadanky občanov môže PZS zamietnuť v odôvodnených prípadoch (napr. pri pacientovi,
ktorý sa opakovane nedostavil na predchádzajúce termíny). \r\nPrípadné zamietnutie termínu môže sprevádzať
návrh nového termínu, čo je zaznamenané ako rezervácia, ktorú musí potvrdiť občan. Oznámenie o rozhodnutí
nájde občan vo svojej elektronickej schránke a podľa aktívnych nastavení notifikácie mu bude zaslaný e-mail,
SMS, prípadne iné upozornenie.\r\nSlužba sa využije na potvrdzovanie rezervácií termínov pri procesoch
elektronického objednávania.\r\nVstupom je identifikácia rezervácie - žiadanky, typ akcie
(potvrdenie/zrušenie/zmena), návrh nového termínu, (nepovinne)\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   



Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej
služby:

sluzba_is_1217Vydanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu / špeciálne vyšetrenie

Popis: \ Vydanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu / špeciálne vyšetrenie (ZapisZaznamOVysetreni) umožní
efektívnu komunikáciu medzi lekárom (všeobecným, špecialistom) a poskytovateľom špecializovanej ambulantnej
starostlivosti alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti pri odoslaní (prípadne aj objednaní) ošetrovanej osoby do
špecializovanej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti. Služba umožňuje prenos informácie o naliehavosti prípadu.
Táto služba nenahrádza telefonickú komunikáciu, umožňuje však zaznamenať a archivovať písomnú komunikáciu
medzi všeobecným lekárom a špecialistom, či ústavným zariadením.\r\nNa základe elektronickej žiadanky, ktorá
tvorí výstup tejto služby je možné spúšťať ďalšie kroky procesu ePresmerovania – podanie žiadanky. \r\nSúčasťou
žiadanky je sprievodná dokumentácia v štandardizovanej forme. Žiadanka je sprístupnená na základe identity
pacienta, identifikátora žiadanky prípadne súhlasu pacienta
(DajZaznamOVysetreni, VyhladajZaznamyOVysetreniach, VyhladajZaznamyOVysetreniPreZiadatela).\r\n\r\nVstupné
parametre služby su upravené tak, aby štruktúra elektronického výmenného lístku poskytovala nasledovné
informácie:\r\n• Druh odbornej činnosti, kde je vyšetrenie požadované – s odkazom na číselník druhov odbornej
činnosti\r\n• Odborné zameranie odbornej činnosti – s odkazom na číselník odborné zameranie v zariadení\r\n•
JRÚZ identifikátor odosielajúceho lekára alebo zubného lekára – s odkazom na register zdravotníckych
pracovníkov\r\n• Špecializácia odosielajúceho lekára alebo zubného lekára – s odkazom na číselník zdravotníckych
odborností\r\n• JRÚZ identifikátor OUPZS a jeho odborné zameranie, odkiaľ bol pacient odoslaný.\r\n• Diagnóza pri
odoslaní s odkazom na zoznam diagnóz\r\n• Urgentnosť vyšetrenia s odkazom na číselník urgentností\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje
KS:

 

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej
služby

  

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   



Kód a názov aplikačnej
služby:

sluzba_is_1218Vydanie odporúčania na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti

Popis: \Služba umožní lekárovi prvého kontaktu alebo špecialistovi na základe vyšetrení (vlastných alebo u špecialistov)
odporučiť pacienta na prijatie do sekundárnej ústavnej zdravotnej starostlivosti - ZapisZaznamOVysetreni. Toto
odporučenie je vygenerované a zaznamenané v systéme. \r\nVydanie odporúčania musí byť sprevádzané
poskytnutím relevantných údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta.Odporúčaanie je sprístupnené na základe
identity pacienta, identifikátora žiadanky prípadne súhlasu pacienta
(DajZaznamOVysetreni, VyhladajZaznamyOVysetreniach, VyhladajZaznamyOVysetreniPreZiadatela).\r\n\r\nVstupné
parametre služby su upravené tak, aby štruktúra elektronického výmenného lístku poskytovala nasledovné
informácie:\r\n• Druh odbornej činnosti, kde je vyšetrenie požadované – s odkazom na číselník druhov odbornej
činnosti\r\n• Odborné zameranie odbornej činnosti – s odkazom na číselník odborné zameranie v zariadení\r\n•
JRÚZ identifikátor odosielajúceho lekára alebo zubného lekára – s odkazom na register zdravotníckych
pracovníkov\r\n• Špecializácia odosielajúceho lekára alebo zubného lekára – s odkazom na číselník zdravotníckych
odborností\r\n• JRÚZ identifikátor OUPZS a jeho odborné zameranie, odkiaľ bol pacient odoslaný.\r\n• Diagnóza pri
odoslaní s odkazom na zoznam diagnóz\r\n• Urgentnosť vyšetrenia s odkazom na číselník urgentností\r\n\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje
KS:

 

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej
služby

  

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1219Vydanie žiadanky o zdravotný výkon v rámci terciárnej zdravotnej starostlivosti

Popis: Služba Informovanie PZS o výsledkoch analýzy umožní laboratóriu oznámiť výsledky analýzy vzorky
poskytovateľovi ZS (ZapisLaboratornyVysledok)..\r\nPo zápise výsledkov služba zabezpečí notifikáciu lekára,
žiadajúceho vyšetrenie. Elektronicky zaznamenané výsledky vyšetrenia na základe identifikátora budú
sprístupnené / zaslané žiadateľovi o laboratórne vyšetrenie.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový



Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1220Informovanie PZS o výsledkoch analýzy

Popis: Služba Informovanie PZS o výsledkoch analýzy umožní laboratóriu oznámiť výsledky analýzy vzorky
poskytovateľovi ZS (ZapisLaboratornyVysledok)..\r\nPo zápise výsledkov služba zabezpečí notifikáciu lekára,
žiadajúceho vyšetrenie. Elektronicky zaznamenané výsledky vyšetrenia na základe identifikátora budú
sprístupnené / zaslané žiadateľovi o laboratórne vyšetrenie.\r\n\r\n\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1222Vydanie elektronického receptu – jednorazové



Popis: Služba Vydanie elektronického receptu – jednorazové umožní lekárovi vygenerovať jednorazový elektronický
recept.\r\nLogika služby zabezpečí:\r\n\toverenie lekára, či má právo v danej role predpísať predmetné liečivo
pre pacienta ( vek, pohlavie, Dg , ZP),\r\n•\tzistí platnosť poistného vzťahu.\r\n•\toverenie správnosti zápisu
elektronického receptu podľa toho, či liek spadá do kategórie liekov s generickou preskripciou\r\n•\t\r\n\tmožnosť
generickej preskripcie lieku uvedením účinnej látky\r\n\tkontrola dávkovania, kontraindikácií, vyhodnotenie
liekových interakcií a alergií \r\n\tvygenerovanie a zápis receptu v databáze receptov a overenie jednoznačnosti
identifikátora,\r\n\tzápis vety vydania jednorazového receptu a údajov lekára, pacienta, liečiva, dávkovania do
databázy vystavených receptov.\r\nVýstupom služby bude zapísaný obsah receptu s ID pacienta, lekára, PZS,
diagnózy, liečiva, predpísaného dávkovania s jednoznačným identifikátorom receptu. \r\nSlužba obsahuje
nasledovné rozšírenia:\r\n\tRozšírenie procesu o vydávanie optických pomôcok,\r\n\tRozšírenie procesu
dispenzácie o vydávanie liekov na základe predpísanej účinnej látky,\r\n\tZavedenie podpory silnej autorizácie
pacienta pri preberaní liekov,\r\nOn-line integrácia služby s informačnými systémami zdravotnej
poisťovne.\r\n\r\n- overenie správnosti zápisu elektronického receptu podľa toho, či liek spadá do kategórie
liekov s generickou preskripciou\r\n• možnosť generickej preskripcie lieku uvedením účinnej látky\r\n• kontrola
dávkovania, kontraindikácií, vyhodnotenie liekových interakcií a alergií \r\n• vygenerovanie a zápis receptu v
databázy receptov a overenie jednoznačnosti identifikátora,\r\n• zápis vety vydania jednorazového receptu a
údajov lekára, pacienta, liečiva, dávkovania do databázy vystavených receptov.\r\nVýstupom služby bude
zapísaný obsah receptu s ID pacienta, lekára, PZS, diagnózy, liečiva, predpísaného dávkovania s
jednoznačným identifikátorom receptu. \r\n\r\nSlužba obsahuje nasledovné rozšírenia:\r\n- Rozšírenie procesu o
vydávanie optických pomôcok,\r\n- Rozšírenie procesu dispenzácie o vydávanie liekov na základe predpísanej
účinnej látky,\r\n Zavedenie podpory silnej autorizácie pacienta pri preberaní liekov,\r\n On-line integrácia služby
s informačnými systémami zdravotnej poisťovne.\r\n\\\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1223Vydanie elektronického receptu - dlhodobé časové obdobie (viacnásobné výbery)

Popis: Služba Vydanie elektronického receptu - dlhodobé časové obdobie (viacnásobné výbery) (ZapisERecept)
umožní lekárovi vygenerovať opakovaný elektronický recept určený na viacnásobný výber liekov.\r\nLogika
služby zabezpečí:\r\n\toverenie lekára, či má právo v danej roli predpísať predmetný liek pre pacienta\r\no\tzistí
platnosť poistného vzťahu.\r\no\toverenie správnosti zápisu elektronického receptu podľa toho, či liek spadá do
kategórie liekov s generickou preskripciou\r\n\tmožnosť generickej preskripcie lieku uvedením účinnej
látky\r\n\tkontrola dávkovania, kontraindikácií, vyhodnotenie liekových interakcií a alergií \r\n\tvygenerovanie a
zápis receptu v databázy receptov a overenie jednoznačnosti identifikátora,\r\n\tzápis vety vydania
elektronického receptu pre viacnásobný výber a údajov lekára, pacienta, liečiva, dávkovania do databázy
vystavených receptov.\r\nVýstupom služby bude zapísaný obsah receptu s ID pacienta, lekára, PZS, diagnózy,
liečiva, predpísaného dávkovania s jednoznačným identifikátorom receptu.\r\n



Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1224Vydanie lieku na základe receptu

Popis: \Služba Vydanie lieku na základe receptu (ZapisVydajZEReceptu)umožní lekárni zaevidovať vydanie
lieku.\r\nLogika služby zabezpečí:\r\n\toverenie ID pacienta, overenie príslušnosti pacienta k ZP, jeho
medikačný záznam, \r\n\tv prípade generickej preskripcie lieku, kontrolu, či vydaný liek svojimi parametrami
zodpovedá predpísanému liečivu a dávkovaniu \r\n\tpríslušnú modifikáciu objektu elektronického receptu (zápis
do centrálnej databázy receptov). \r\n\r\nPostup : Služba na základe receptu na vstupe overí či pacient je
evidovaný v príslušnej ZP, či recept je platný. V prípade, že bolo predpísané liečivo v rámci generickej
preskripcie, systém overí zhodu vydaného lieku s predpísaným liečivom \r\nAk kontroly prebehli v poriadku,
systém zapíše informáciu o vydaných liekoch do Medikačnej histórie pacienta.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  



Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1225Poskytnutie údajov z osobného účtu poistenca v elektronickej podobe

Popis: Služba Poskytnutie údajov z osobného účtu poistenca v elektronickej podobe umožní používateľovi získať
výstup procesov zberu a spracovania údajov osobného účtu poistenca zo zdravotných poisťovní (ZP).\r\nSlužba
pracuje s identifikáciou poistenca – ID poistenca.\r\nSlužba bude vedieť poskytovať nasledovné
informácie:\r\n\tnáklady, ktoré PZS vykazuje na ID poistenca,\r\n\tprehľad poskytnutej starostlivosti a
preskripcie, ktorú PZS vykazujú na ID poistenca,\r\n\tprehľad nákladov, ktoré ZP vecne / finančne uznala v
danom období na ID poistenca.\r\nV rámci funkcionality systému bude možné použitím služby získať tieto
prehľady:\r\n\tprehľad poistencov podľa ID, ktorí majú na strane príjmov a výdavkov definované položky vo viac
ako v jednej poisťovni,\r\n\tprehľad výkonov a nákladov zahraničných poisťovní za poskytnutie ZS na ID
poistenca.\r\nÚdaje z osobného účtu poistenca za stanovené obdobie budú integrovateľné s elektronickou
zdravotnou knižkou prostredníctvom NZP.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330184 Poskytovanie údajov z osobného účtu poistenca v elektronickej podobe

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1228Generovanie termínov očkovania vzhľadom na povinný očkovací plán

Popis: Generovanie termínov na očkovanie vzhľadom na očkovací plán automaticky vygeneruje plán povinných
očkovaní na kalendárny rok podľa elektronického očkovacieho preukazu.\r\nS prepojením na modul Zasielanie
notifikácií z elektronických služieb zdravotníctva zabezpečí upozornenie/výzvu občana (rodiča) na plánované
očkovanie. Po uplynutí definovaného obdobia služba vyhľadá absentujúcich a automaticky vygeneruje opätovnú
výzvu na predvolanie. Občan ma plán očkovaní prístupný aj prostredníctvom NPZ.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1229Generovanie pripomienky naplánovanej zdravotnej činnosti

Popis: Generovanie pripomienky naplánovanej zdravotnej činnosti automaticky pripomenie občanovi, že sa blíži termín
naplánovanej zdravotnej činnosti (očkovanie, preventívna prehliadka, kontrola, výsledky laboratórnych testov,
objednané vyšetrenie, ...) prostredníctvom SMS alebo mailu, pokiaľ bolo tak požadované (systémom pri
očkovaniach, žiadateľom pri generovaní žiadanky). Spôsob pripomienky a jej časový predstih bude možné
meniť pri samotnom objednávaní sa na výkony. Kontaktné údaje budú prednastavené z profilu občana, ale bude
možné ich zmeniť prostredníctvom EZKO.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1230Generovanie upozornenia o zmene stavu v čakacej listine



Popis: Generovanie upozornenia na spustenie procesu zdravotného výkonu upozorňuje pacienta o zmene stavu v
čakacej listine, pacient je tak informovaný ak nastala zmena o samotnej zmene. Zmeny sa vykonávajú na
základe elektronickej dávky, ktorú zasielajú ZP do NZIS.\r\nV prípade, že sa občan dostane na popredné
miesto, je notifikovaný o tom, že sa má pripraviť na absolvovanie výkonu.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1231Generovanie identity pre vzorku pri odbere

Popis: Služba umožní zápis údajov o odobratej vzorke a overí jednoznačný bezobsažný identifikátor, naviazaný na
identitu pacienta (ZapisZiadanku). Identifikátor vo vhodnej forme bude spojený s obalom odobranej vzorky
(napr. skúmavka). Služba umožňuje vygenerovanie jednoznačného identifikátora žiadany, ale taktiež podporuje
vlastné identifikátory dohodnuté medzi žiadateľom o vyšetrenie a laboratóriom.\r\n\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1232Poskytnutie depersonifikovaných údajov na štatistické účely a pre Úrad verejného zdravotníctva

Popis: Služba zabezpečuje sprístupnenie a vytvorenie bázy údajov z procesov ePreskripcie,eMedikácie a EZKO
profesionálnemu užívateľovi portálu.\r\nSlužba je schopná poskytnúť podklady pre výstupy a tvorbu výstupov v
nasledovných doménach (v závislosti od dostupnosti údajov v jednotlivých etapách nasadzovania služieb
ePreskripcie, eMedikácie a EZKO):\r\n\tštatistiky aktivít preskripcie a medikácie – kto, čo, koľko je predpisované
a pod.\r\n\túdaje obsiahnuté v EZKO vrátane všeobecných údajov\r\n\tanalýzy predpisovaných liekov podľa
liekových kategórií, indikačných skupín, výrobcov a pod.\r\n\tkvantitatívne a kvalitatívne štatistiky a analýzy
podľa PZS (kontrola odbornej kvality PZS a finančnej efektívnosti PZS pri predpisovaní)\r\n\tkvantitatívne a
kvalitatívne štatistiky a analýzy podľa lekární (kontrola finančnej efektívnosti lekární pri substitúciách a výdaji
liekov)\r\n\tdetekcia podvodov (fraud detection),údaje pre hraničné sledovanie hodnôt\r\n\tanalýza nákladov a
„what-if“ analýzy preskripcí, substitúcií a výdajov liekov\r\nSlužba po identifikácii a overení prístupových práv
žiadateľa sprístupní preddefinovaný, štatisticky spracovaný súbor dát, spracovaný pre zadané obdobie
sledovania dát a sprístupní možnosť zadania rozsahu sledovaných dát a spôsob ich štatistického alebo
analytického spracovania.\r\nSlužba umožňuje voľbu preddefinovaných voliteľných parametrov zberu dát.\r\n\r\n



Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_1334Poskytnutie nasnímaných údajov na Národnom portáli zdravia

Popis: Pacientovi, ale aj ošetrujúcemu lekárovi (disponujúcim potrebnými oprávneniami) bude prostredníctvom
Národného portálu zdravia sprístupnené:\r\n\tPrehľadné tabuľkové zobrazenie nasnímaných údajov (typ,
hodnota, čas vytvorenia záznamu),\r\n\tGrafické zobrazenie trendu vývoja nasnímaných údajov,\r\n Automaticky
generované správy z expertného systému.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_27848Informovanie o výsledkoch laboratórnych vyšetrení

Popis: \Služba umožní občanovi \r\n- získať informáciu (notifikáciu) o tom, že laboratórne vyšetrenie bolo vykonané.
Notifikáciu je možné prečítať v schránke správ a v prípade nastavenia notifikácie aj prostredníctvom sms alebo
mailu.\r\n- získať informácie o výsledkoch laboratórnych vyšetrení, ak o ich sprístupnení rozhodol ošetrujúci
lekár, ktorý vyšetrenie požadoval.\r\n\r\nPre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti umožňuje vyhľadať a získať
laboratórne žiadanky pacienta a tiež laboratórne výsledky. K výsledkom ma prístup žiadajúci lekár o laboratórne
vyšetrenie a další zdravotnícky pracovníci v súlade so súhlasmi pacienta.\r\nPoskytovateľ ZS používa funkcie
DajDatumOstatnehoLabVysetrenia, DajLaboratorneVysetreniePreZiadatela, DajLaboratornyVysledok,
OverStavZiadanky, VyhladajLabVysetreniaPacienta, VyhladajZakladneUdajeOLabVysledkoch,
VyhladajLaboratorneZiadankyPacienta.\r\n\r\n\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330187 Informovanie o výsledkoch laboratórnych vyšetrení



SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33178Poskytnutie výkazu zdravotnej poisťovni o vydaných liekov

Popis: Služba umožní lekárni na základe v NZIS evidovaných a vydaných receptov vytvoriť výkaz pre zdravotnú
poisťovňu. Tento výkaz (správa) bude generovaný na základe informáciíz domény ePreskripcie a bude môcť
slúžiť ako príloha k fakturácii medzi lekárňou a zdravotnou poisťovňou v elektronickej podobe,\r\nSlužba umožní
on-line komunikáciu (pre každú dispenzáciu v reálnom čase) alebo dávkovú komunikáciu (výkaz receptov za
určité časové obdobie).\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33179Poskytnutie informácií z ePreskripcie

Popis: Služba zabezpečí vykonávanie potreby monitoringu procesov vystavovania receptov a vydávania
receptov.\r\nZavedenie služby je predpokladom pre zefektívnenie preskripcie (kontrola účelného predpisovania
liekov) a skvalitnenie preskripcie (kontrola, či dochádza k predpisovaniu vhodných liekov). Služba zabezpečí
prístup na rôznych úrovniach anonymity údajov pre jednotlivé roly.. Služba zobrazí (v poradí podľa úrovne
zabezpečenia):\r\n\tAdministratívne informácie o procese preskripcie a dispenzácie – životný cyklus
receptu,\r\n\tVýsledky kontrol a zdôvodnenia v procesoch preskripcie a dispenzácie,\r\n\tSamotný elektronický
recept,\r\n\tSlužbu bude môcť využiť aj prípadný pracovník call centra v situácii, keď dôjde k problémom v
procese preskripcie (v lekárni nie je možné identifikovať elektronický recept) a je potrebné vykonať korekčnú
akciu. Keďže táto otázka predstavuje bezpečnostné riziko, je potrebné umožnenie takéhoto prístupu dôkladne
zvážiť.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33184Podanie lieku lekárom

Popis: Služba umožní podporu a evidenciu podávania lieku počas pobytu pacienta v nemocnici.\r\nSlužba vykoná
nastavené medikačné a preskripčné kontroly a po podaní vytvorí medikačný záznam v zdravotnej dokumentácii
pacienta o podaní lieku.\r\n\r\n



Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33185Vystavenie elektronického receptu - Telepreskripcia

Popis: Služba umožní občanom (pacientom) nechať si predpísať lieky bez nutnosti návštevy lekára. Pacient telefonicky
alebo cez internet popíše lekárovi svoj problém (najmä potrebu vystavenia receptu na dlhodobo užívaný liek) a
lekár vyhodnotí, či je možné na základe získaných informácií a informácií zo zdravotného záznamu, predpísať
pacientovi lieky bez jeho osobnej prítomnosti. Ak áno, vystaví elektronický recept, pacient si ho môže uplatniť a
začať liečbu v súlade s telefonickými radami lekára a dávkovania predpísaného na recepte.\r\nCieľom služby je
zjednodušiť pacientom najmä s chronickými ochoreniami, ktoré si vyžadujú dlhodobú liečbu, prístup k liekom
bez návštevy lekára.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33186Podanie objednávky na liek v lekárni

Popis: Služba zabezpečí občanovi možnosť uplatniť svoj elektronický recept a rezervovať si predpísané lieky v ním
vybranej lekárni. Rezervované lieky si bude môcť občan vyzdvihnúť osobne, alebo si ich nechá za poplatok
doručiť na ním určenú adresu. \r\nSlužba bude realizovaná v nasledovnej postupnosti krokov:\r\n\tobčanovi
bude vystavený elektronický recept poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,\r\n\tobčan následne po prihlásení
sa na NPZ má možnosť cez svoj profil zobraziť aktuálne nevydané recepty,\r\n\tNPZ umožní občanovi vybrať si
recepty, na ktoré chce vystaviť v lekárni objednávku, vybrať si lekáreň a vytvoriť rezerváciu respektíve
objednávku,\r\n\tpri vystavení objednávky bude môcť občan uviesť kontaktné údaje (email, číslo mobilného
telefónu), na ktorých ho môže lekáreň informovať, že lieky sú už k dispozícii na vyzdvihnutie,\r\n\tobjednávka
bude systémom doručená lekárni elektronickou formou,\r\n\tpodanie rezervácie nezaručuje, že lekáreň bude
vedieť požiadavku realizovať, môže ju odmietnuť,\r\n\tkeďže ide o požiadavku, ktorá je komerčná, eHealth
umožní iba realizovanie tejto funkcie (vie lekárni poskytnúť potrebné údaje). Je na samotnej lekárni, či takúto
službu zrealizuje a bude ponúkať.\r\nCieľom služby je umožniť občanovi elektronické objednanie lieku vo
vybranej lekárni, aby sa predišlo potrebe opakovane navštíviť lekáreň alebo navštíviť viac lekární najmä pri
predpisoch s menej obvyklými a dostupnými liekmi.\r\nZapojenie sa do služby pre lekárne by malo byť
realizované na dobrovoľnej báze. Služba neposkytuje kompletnú implementáciu, ale sprístupní lekárňam
prostriedky a nástroje na vytvorenie vlastných služieb rezervácie.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33188Vytvorenie medikačného plánu

Popis: Služba poskytne lekárovi možnosť vytvoriť pre pacienta medikačný plán pozostávajúci z liekov, ktorými plánuje
pacienta liečiť spolu s ich dávkovaním a plánovanou dobou užívania, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín. Medikačný plán bude súčasťou terapeutického plánu.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 



Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33189Vytvorenie, zaraďenie, ukončenie, znovuotvorenie liečebného prípadu

Popis: Služba umožní zdravotníckemu pracovníkovi vytvoriťliečebný prípad, zaradiť dokument do už vytvoreného
liečebného prípadu, ukončiť liečebný prípad, znovuotvoriť liečebný prípad.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33190Poskytnutie informácií o liečebnom prípade

Popis: Služba umožní lekárovi zobraziť si všetky diagnostické a terapeutické postupy zaradené do liečebného prípadu,
čo napomôže lekára pri jeho ďalšom diagnostickom a terapeutickom postupe a umožní skvalitniť a zefektívniť
liečebný proces.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33191Vytvorenie žiadanky na zobrazovacie a funkčné vyšetrenie

Popis: Služba umožní lekárovi po výbere vhodného pracoviska a určení typu vyšetrenia vystaviť žiadanku.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33194Zapísaniesmerníka na PACS snímku

Popis: Služba umožní špecializovanému zdravotníckemu pracovníkovi alebo lokálnemu PACS systému zaviesť PACS
snímku do systému eHealth tak, že si nechá vygenerovať jednoznačný identifikátor PACS snímky (smerník),
ktorý bude ukazovať na jej umiestnenie v zdrojovom systéme. Tento link bude následne zaregistrovaný v
centrálnom registri manažmentu PACS snímok a bude ho možné priradiť do zdravotnej dokumentácie. Pre vznik
odkazu je potrebná autentizácia pacienta.\r\nAko náhle bude mať špecializovaný pracovník k dispozícii link,
môže k nemu on alebo systém priradiť samotnú digitálnu snímku a jej popis (aj bez účasti pacienta).\r\nPo
popísaní snímky a uzavretí prípadu zadávania s ňou budú môcť pracovať ďalší oprávnení zdravotnícki
pracovníci.\r\n\r\nAko náhle bude mať špecializovaný pracovník k dispozícii link, môže k nemu on alebo systém
priradiť samotnú digitálnu snímku a jej popis (aj bez účasti pacienta).\r\nPo popísaní snímky a uzavretí prípadu
zadávania s ňou budú môcť pracovať ďalší oprávnení zdravotnícki pracovníci.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 



Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33195Poskytnutie smerníka na snímku PACS

Popis: Služba umožní používateľovi (zdravotníckemu pracovníkovi) na základe podaného súhlasu pacienta získať
prístup k digitalizovaným snímkam zaevidovaným v NRZZÚ pacienta s možnosťou filtrovania podľa: typu
snímky, dátumu vzniku, zariadenia, ktoré snímku vytvorilo a podobne. \r\nPre evidované snímky služba umožní
vyžiadať detailnejšie informácie o snímke, zaevidovaný odborný posudok, odkaz na PACS, v ktorom je snímka
archivovaná respektíve samotná snímka ak poskytnutie snímky zabezpečuje priamo eHealth.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33196Poskytnutie informáciío snímke PACS

Popis: Služba umožní občanovi získať prístup k informáciámo svojich snímkach PACS (ktoré budú evidované na
samostatnej stránke v EHR). \r\nPre evidované snímky bude možné vyžiadať detailné informácie o snímke,
zaevidovaný odborný posudok, odkaz na PACS, v ktorom je snímka archivovaná a samotnú snímku.\r\nSlužba
bude podporovať filtrovanie a vyhľadávanie.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33197Poskytnutie informácií z plánu integrovanej zdravotnej starostlivosti

Popis: Služba umožní zdravotníckemu pracovníkovi využívať štandardný terapeutický postup ICP v konkrétnom
prípade. Služba poskytne nástroje navyhľadanie a výber vhodného ICP, podporu rozhodovania a plánovanie
liečby a následné zaznamenanie výsledkov a odchýlok,\r\nSlužba bude tiež integrovaná s manažmentom
zdravia pre sprístupnenie informácií občanovi.\r\n\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33198Vytvorenie postupuplánu integrovanej zdravotnej starostlivosti

Popis: Služba poskytne informačné prostriedky na postupné vytváranie postupov v systéme ICP:\r\n\tVytváranie
procesných máp terapeutických postupov,\r\n\tVytváranie ICP dokumentov na základe procesných
máp,\r\nSlužba tiež umožní monitorovanie a vyhodnocovanie používania ICP, získavanie nových dôkazov liečby
a korekciu pravidiel.\r\n\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 



Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33199Evidencia zdravotného výkonu

Popis: Služba umožní poskytovateľovi zaevidovať vykonanú zdravotnú starostlivosť. Vznikne štruktúrovaný na
terminológii založený záznam, ktorý bude predstavovať dátový objekt zdravotného výkonu s referenciami na
zdravotnú dokumentáciu v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti (vrátane dátových objektov
evidovaných v ostatných doménach, ako elektronický recept, laboratórne vyšetrenie a podobne). \r\nSlužba
bude využívaná cez aplikačné rozhranie priamo ambulančným alebo nemocenským informačným systémom.
\r\nNa zdravotnú starostlivosť sa dá nazerať ako na službu občanovi a bude poskytnutý jednoznačný
identifikátor, ktorý bude previazaný s množinou zdravotných výkonov vykonaných počas nej. Na strane
poskytovateľa bude nutné zabezpečiť v jeho informačnom systéme ošetrenie chybových hlásení.\r\nSlužba
bude realizovaná v nasledovnej postupnosti krokov:\r\n\tPZS realizuje zdravotný výkon,\r\n\tLekár zapíše do IS
PZS lekársky nález, zapíše DG, navrhne doplňujúce vyšetrenia (alokácie), návrh na liečbu (preskripcia a
medikácia), napíše odporúčania pre pacienta, \r\n\tLekár určí typ zdravotného výkonu, pričom bude môcť využiť
kontextové vyhľadávanie. Služba zabezpečí automatické doplnenie hodnoty výkonu, ktorá bude môcť byť
korigovaná na základe reálnych okolností (suma, počet ošetrovacích dní a podobne) a na základe potreby sa
doplnia odkazy na predpísané a podané lieky a tak ďalej,\r\n\tPo ukončení činnosti /lekár/ poskytovateľ
zdravotníckej starostlivosti zapíše záznam o poskytnutej ZS pacientovi (podľa druhu výkonu buď v priebehu
realizácie zdravotného výkonu, alebo po jeho ukončenína základe vybraného typu zdravotného
výkonu),\r\nSúčasne s uložením záznamu o poskytnutej starostlivosti v IS PZS sa spustí proces, ktorý zašle
on-line údaje v definovanej štruktúre do klinickej databázy NZIS pre zdravotné výkony.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33200Vykázanie zdravotného výkonu

Popis: Služba umožní informovať zdravotnú poisťovňu o zdravotných výkonoch, ktoré v definovanom časovom období
boli pre jej poistencov evidované v centrálnej evidencii výkonov. Služba bude podporovať dávkovú komunikáciu
v súčasnom režime, ale bude tiež schopná on-line interakcie. Súčasťou služby bude syntaktická a sémantická
kontrola odosielanej dávky (elektronického výkonu) a komunikačné rozhranie so zdravotnou poisťovňou,
prostredníctvom ktorého bude možné autorizovane obojsmerne komunikovať. Finančné výkazy nebudú
súčasťou služby.\r\nPredpokladá sa obojsmerná interakcia služby a rozšírenie informačného obsahu
vymieňaných správ.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33201Spravovanie údajov o zdravotných výkonoch

Popis: Služba zabezpečí oprávnenej osobe spravovať kmeňové údaje o výkonoch, ich typoch, kvalifikácii, pravidlách a
podobne

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  



Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33202Zaznamenanie smerníka na genetické údaje

Popis: Služba umožní lekárovialebo vykonávateľovi genetického testu zadaťsmerník na genetické údaje o pacientovi,
ktoré vznikli v štruktúrovanej / neštruktúrovanej forme.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33203Poskytnutie smerníka na osobné genetické údaje

Popis: Služba umožní vopred definovaným spôsobom získať smerník na informácie z genetických testov, vyšetrení a
záverov urobených lekárom.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33204Poskytnutie podpory v klinickom rozhodovaní na základe vyhodnotenia personálnych
genetických informácií

Popis: Služba umožní podporu rozhodovania pre vopred definované skupiny geneticky determinovaných ochorení v
oblasti preventívnych programov a zdravotných plánov pre občana a jeho lekára. Bude tak možné využiť
genetickú informáciu na špecializovanú diagnostiku. \r\nSlužba bude využívať podporný systém pre genetické
informácie a bude volaná automaticky.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33205Podanie žiadosti o zriadenie služby telemonitoringu

Popis: Podanie žiadosti o zriadenie služby telemonitoringu\r\nNáplňou služby je umožniť pacientovi využívať služby
telemonitoringu, v rámci čoho:\r\n\tBude vystavená požiadavka na zriadenie komunikačného kanálu,\r\n\tNa
základe jeho diagnózy bude stanovený zoznam meraných veličín s frekvenciou merania,\r\n\tBude vybavený
certifikovaným zariadením na meranie zdravotných údajov,\r\nBude poučený o spôsobe používania služieb
telemonitoringu.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)



Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33206Zápis zosnímaných zdravotných údajov do úložiska zdravotne relevantných údajov

Popis: \tPacientovi jeprostredníctvom tejto služby umožnené meranie zdravotných údajov (teplota, tlak krvi, úroveň
hladiny cukru, spirometrické údaje a pod.) v domácom prostredí a ich následné odoslaniedo úložiska zdravotne
relevantných údajov v NZIS. Využívanie tejto služby implicitne predpokladá:\r\n\tPoužívanie certifikovaných
zariadení na meranie zdravotných údajov,\r\n\tPoužívanie autorizovaného a bezpečného komunikačného
spojenia,\r\n\tJe žiaduce, aby bol pacient:\r\n–\tPočas používania služby informovaný o správnosti ním
realizovaných úkonov\r\nPo ukončení prenosu informovaný o správnosti a úplnosti zaslaných údajov\r\n\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33207Informovanie o reakcii znalostného systému na základe údajov z monitorovacieho systému v
rámci telemedicíny

Popis: Služba Informovanie o reakcii podporného systému na základe údajov z monitorovacieho systému v rámci
telemedicíny umožní automatickú reakciu NZIS na prijaté údaje (napríklad automatické upozornenie lekára,
záchrannej služby, príbuzných). \r\nSlužba predpokladá vybudovanie podporného systému schopného
analyzovať telemedické údaje a tiež využívanie notifikačných mechanizmov.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33210Informovanie sa o nakladaní s údajmi o občanovi v JRÚZ

Popis: Služba umožní občanovi zistiť kto a akým spôsobom a s akým cieľom nakladal s jeho údajmi v JRÚZ.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33211Informovanie sa o rozsahu evidencie občana v JRÚZ

Popis: Služba umožní občanovi zistiť, aké jeho osobné údaje sú evidované v JRÚZ.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  



Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33212Podanie žiadosti o zmenu údajov v JRÚZ

Popis: V prípade neaktuálnych údajov bude môcť občan požiadať o ich zmenu.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33213Vydávanie eHealth IA certifikátu (životný cyklus IA certifikátov)

Popis: Služba umožní účastníkovi procesov zdravotnej starostlivosti, občanovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi
požiadať o vydanie identifikačného a autentifikačného (IA) certifikátu a zabezpečí jeho vydanie v priebehu
rozhodovacieho procesu.\nPožiadavkana vydanie certifikátubude zaevidovaná a žiadateľ bude oboznámený o
spôsobe, akým si bude môcť certifikát umiestniť na svoj token.\nRozšírenie v projekte ESO1-D: Žiadateľ bude
môcť použiť aj mobilnú autentifikáciu, kde bude token umiestnený na serveri. Pomocou definovaného procesu
bude možné správoať na serveri uložený token s mobilnou aplikáciou, ktorá bude použitá na autentifikáciu.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33214Overenie vlastníctva a platnosti IA certifikátu

Popis: Služba umožní:\r\n\tZabezpečiť overenie, či bol daný certifikát vydaný príslušnou certifikačnou autoritou,
\r\n\tZabezpečiť overenie, či sa uvedený certifikát nenachádza na zozname zneplatnených certifikátov (CRL).\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33215Autentizácia zdravotníckeho pracovníka prostredníctvom IA tokenu

Popis: Služba umožní jednoznačným spôsobom autentizovať držiteľa eHealth tokenu voči informačným systémom v
rámci Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) v role zdravotníckeho pracovníka.\nProces
autentizácie používateľa pozostáva jednak z overenia vlastníctva certifikátu, resp. príslušného súkromného
kľúča (pomocou jednoduchého challenge response protokolu, t.j. vytvorenie elektronického podpisu tzv.
challenge chránené pomocou PIN) a platnosti certifikátu v prostredí infraštruktúry PKI a jednak z procesu
identifikácie zdravotníckeho pracovníka voči IS na základe poskytnutých autentifikačných údajov. Po overení
platnosti certifikátu dochádza aj k overeniu identity osoby, ktorej je certifikát vydaný, resp. k získaniu
autentifikačných údajov.\nRozšírenie v projekte ESO1-D: V prípade mobilnej autentifikácie nebude na
identifikáciu a autentifikáciu použitý certifikát, resp. privátny kľúč ale kombinácia mena, hesla a druhého faktora,
ktorý sa bude nachádzať na mobilnom zariadení, ktoré bolo dopredu sprárované s idnetitou používateľa.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)



Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33216Autentizácia občana prostredníctvom IA tokenu

Popis: Služba umožní jednoznačným spôsobom autentizovať držiteľa IA tokenu voči informačným systémom v rámci
Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) v role občana respektíve pacienta.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33217Autorizácia informácií, dokumentu v eHealth občanom

Popis: Služba umožní v procesoch zdravotnej starostlivosti autorizovať určitý dokument, ktorý vstupuje do systému
NZIS. Predpokladá sa, že občan bude autorizovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti, žiadanku, výdaj receptu
a lieku na základe neho a podobne.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33218Autorizácia informácií v eHealth zdravotníckym pracovníkom

Popis: Služba umožní v procesoch zdravotnej starostlivosti autorizovať určitý dokument, ktorý vstupuje do systému
NZIS. Predpokladá sa, že zdravotnícky pracovník bude autorizovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
žiadanku, výdaj receptu a lieku na základe neho a podobne.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33219Poskytnutie technickej podpory eHealth

Popis: Služba Poskytovanie technickej podpory eHealth umožní prístup k jednotnému centralizovanému bodu, ktorý
budú kontaktovať subjekty zúčastnené v programe eHealth (PZS,ZP, občania a iné) v prípade požiadaviek na
poskytnutie podpory.\nSlužba poskytne riešenie problémov v súvislosti s používaním aplikácií v prostredí NZIS
a zabezpečí aj inú špecializovanú technickú podporu systémom interakcie a komunikácie so subjektmi v
systéme verejného zdravotníctva.\nRozsah podpory bude nasledovný:\n\tPoskytovanie technickej podpory
pripojenému subjektu k NPZ a službám eHealth pri problémoch s aplikáciami NZIS,\n\tPoskytovanie technickej
podpory NZIS v rámci Národného operátora eHealth pri poskytovaní eHealth služieb PZS,\n\tPoskytovanie
podpory v elektronickej forme používateľom eHealth služieb,\n\tSlužba bude prístupná pomocou call centra a
špeciálnej zóny v NPZ.\nRozšírenie v projekte ESO1-D: služba bude rozšírená o proaktívne poskytovanie
podpory prostredníctvom komunikačno autentifikačného modulu (KAM) a funkcionality na nahlasovanie
incidentov.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  



Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33220Poskytnutie asistencie v eHealth procese

Popis: Služba umožní prístup k asistencii po telefóne, pre zdravotníckych pracovníkov: \r\n\tInformovanie sa o stave
procesov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré sú pre zdravotníckeho pracovníka aktívne v jeho
pripojení na NZIS,\r\n\tRiešenie situácii, keď došlo k zaseknutiu procesov (napríklad ak je recept rezervovaný na
výdaj v lekárni, ale z nejakého dôvodu k výdaju nedôjde).\r\nCieľom asistencie je vytvoriť komunikačný kanál
pre prístup k vybraným službám zdravotníctva.\r\nSlužba bude prístupná pomocou call centra a špeciálnej zóny
v NPZ. Návrh služby sa opiera o „best-practices“ pre eHealth v Európe a podobné call centrá, ktoré sú
využívané napríklad v eHealth v Španielsku, kde pomáhajú udržať plynulosť procesov a vysokú kvalitu služieb.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33222Poskytnutie kľúčových KPI nad údajovou základňou eHealth

Popis: Služba zabezpečí povinným osobám v zdravotníctve prístup k analytickým a štatistickým výstupom s cieľom
zlepšiť poskytovanú zdravotnú starostlivosť z pohľadu efektívnosti, racionality a kvality na odbornej medicínskej
úrovni, ako aj z pohľadu finančných ukazovateľov.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33223Poskytnutie prístupu k analytickým modelom a nástrojom BI pre eHealth

Popis: Služba umožní vybranej množine používateľov využívať pokročilé analytické nástroje a vytvárať si vlastné
modely s cieľom:\r\n\tmodelovať rozhodovacie pravidlá pre „evidence based medicine“,\r\n\tvytvárať prognózy,
extrapolácia trendov,\r\n\tvykonávať štatistické testovanie,\r\n\tanalyzovať dôsledky rôznych navrhovaných
politík.\r\n\tSlužba poskytne možnosť definovať si kvantitatívne a kvalitatívne štatistiky a analýzy.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33224Poskytnutie prístupu k zdrojovým anonymizovaným dátam

Popis: V rámci otvorenej politiky budú všetky dáta z dátového skladu riešenia BI zverejnené vo svojej zdrojovej podobe
v prehľadnej štruktúre na Národnom zdravotnom portáli. Výnimku predstavujú citlivé dáta, či dáta obsahujúce
osobné údaje alebo legislatívne obmedzenia. Zdrojové dáta v obmedzenom rozsahu by mohli byť tiež prístupné
cez webové služby, aby umožnili vytvárať verejnosti vlastné aplikácie na ich využitie tvorivým spôsobom.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 



Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33225Poskytnutie predikcie vývoja zdravotného stavu

Popis: Ide o personalizovanú službu pre zdravotníckeho pracovníka, ktorá dokáže na základe zdravotného stavu
pacienta a štatistických údajov a znalostí o terapeutickej praxi predpovedať pravdepodobnosti zdravotných rizík.
Služba bude nasadená v pilotnom režime na vybranú množinu zdravotných problémov, pričom sa predpokladá
rozvoj princípu v ďalších fázach implementácie eHealth.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33226Informovanie sa o podmienkach využitia služieb epSOS – zdravotnej starostlivosti v inej krajine
EÚ

Popis: Služba umožní občanovi získať základné informácie o projekte epSOS a podmienkach, za ktorých môže
poskytnúť svoje zdravotné údaje v podobe Pacientskeho sumára a dokumentov ePreskripcie a eDispenzácie
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v iných krajinách EÚ zapojených do projektu epSOS.\r\nMnožina
poskytovaných informácií bude obsahovať minimálne:\r\n\tzákladné informácie o projekte epSOS,\r\n\tkrajiny
zapojené do projektu epSOS,\r\n\tspôsob a možnosti výmeny údajov,\r\n\tpodmienky poskytnutia údajov do
iných krajín, \r\n\tproces zapojenia sa do systému, \r\n\trozsah poskytovaných údajov pre Pacientsky
sumár,\r\n\trozsah poskytovaných údajov pre Preskripciu,\r\n\trozsah poskytovaných údajov pre
Dispenzáciu,\r\n\tpodmienky udelenia Pacientskeho súhlasu,\r\n\tzdroj ďalších informácií a kontaktnú
organizáciu.\r\nObčan má možnosť získať tieto informácie prostredníctvom Národného zdravotného portálu.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33227Registrovanie informácií o preskripčnom procese vykonávanom občanovi SR v krajine EÚ

Popis: Služba zabezpečí nahratie preskripčného alebo medikačného záznamu, ktorý bol pre občana SR vytvorený v
zahraničí (v integrovanej krajine epSOS) do systém NZIS. Proces zahŕňa umiestnenie záznamov do systému
výmeny zdravotných záznamov projektu epSOS a pripravenie na odoslanie prostredníctvom NCP do inej krajiny
EÚ na základe žiadosti odoslanej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v tejto krajine.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33228Poskytnutie údajov o občanovi EÚ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti



Popis: Služba umožní v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti na území SR získať potrebné informácie o
pacientskom sumáre a medikačných záznamoch občana krajiny EÚ.\r\nNa základe požiadavky na poskytnutie
Pacientskeho sumára NCP krajiny, z ktorej pochádza občan, vráti Pacientsky sumár vo formáte špecifikovanom
projektom epSOS preložený do slovenčiny ako jazyka krajiny, ktorá žiada o informácie o
pacientovi.\r\nPacientsky sumár bude prostredníctvom NCP Slovenska poskytnutý koncovému systému.
Koncový systém po prijatí údajov Pacientskeho sumára zobrazí tieto údaje lekárovi.\r\nZobrazenie Pacientskeho
sumára je z pohľadu lekára jednotné pre pacientov zo všetkých krajín zapojených do projektu epSOS, ako aj zo
Slovenska.\r\nLekár má možnosť zmeniť jazyk, v ktorom sú mu prezentované údaje Pacientskeho sumára a tiež
vyhľadať si korešpondujúce kódy klasifikačných systémov. \r\nPrístup lekára k informáciám o občanoch iných
krajín je rovnako ako v prípade občanov SR cez IZ PZS k EHR\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33229Registrovanie relevantných informácií o poskytnutej zdravotnej starostlivosti do prílohy
pacientskeho sumára občana EÚ

Popis: Služba umožní editáciu pacientskeho sumára občana inej krajiny EU v rozsahu zdravotnej starostlivosti mu
poskytnutej na území SR

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33230Registrovanie informácie o preskripčnom procese vykonanom občanovi EÚ v SR

Popis: Služba vytvorenie preskripčných, respektíve dispenzačných záznamov občana inej krajiny EÚ v rozsahu
zdravotnej starostlivosti poskytnutej (predpisu liekov, resp. ich vydania v lekárni) mu na území SR. \r\nNa
základe záznamov preskripcie a dispenzácie lieku sa aktualizuje aj záznam medikácie, ktorý je súčasťou
Pacientskeho sumára.\r\nVšetky informácie zadané v rámci tejto služby musia zodpovedať terminologickým a
štruktúrnym požiadavkám transformácie do epSOS referenčnej terminológie.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33231Poskytnutie SNOMED-CT terminológie pre NZIS

Popis: Účelom služby je poskytnúť terminológiu SNOMED-CT pre využitie informačnými systémami zapojenými do
NZIS. Služba bude poskytovaná ako webová služba dostupná pre autorizované informačné systémy a bude aj
možnosť stiahnuť si slovenskú lokalizáciu SNOMEDu a integrovať ju do vlastného zdravotníckeho informačného
systému zapojeného do eHealth. \r\nWebová služba bude umožňovať:\r\n\tVyhľadávanie sémanticky blízkych
pojmov,\r\n\tExtrakciu pojmov, termínov a vzťahov z textu.\r\nSlužba by teda mala nielen poskytnúť
terminológiu, ale aj logiku zapuzdrujúcu koncept SNOMEDu.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 



Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33232Mapovanie klinickej terminológie na klasifikačné systémy

Popis: Služba na vstupe dostane klinický termín a identifikáciu klasifikačného systému do ktorého má byť termín
mapovaný a vráti identifikátor zodpovedajúci klinickému termínu v požadovanom klasifikačnom systéme.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33236Vystavenie elektronického receptu lekárom

Popis: Služba rozširuje pôvodné služby IS: Vydanie elektronického receptu - dlhodobé časové obdobie a Vydanie
elektronického receptu - jednorazové\r\n\r\nRozšírenie:\r\n\tRozšírenie procesu o vydávanie optických
pomôcok,\r\n\tRozšírenie procesu dispenzácie o vydávanie liekov na základe predpísanej účinnej
látky,\r\n\tZavedenie podpory silnej autorizácie pacienta pri preberaní liekov,\r\n\tOn-line integrácia služby s
informačnými systémami zdravotnej poisťovne.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby 0 0

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_33237Vykonanie kontroly na základe medikačne relevantných údajov (Medikačné kontroly v
preskripcii)



Popis: Služba poskytuje sériu kontrolných a odporúčacích funkcií pre skvalitnenie procesu preskripcie pomocou
expertného systému, založenom na odbornom výskume a tiež od fázy 2B na dôkazoch.\r\n\r\nRozšírenie vo
fáze 2B:\r\n\r\nExpertný systém nasadený vo fáze 2 bude vo fáze 2B priebežne odborne autorizovaný (Dáta v
ňom budemožné považovať za platné).\r\n\tExpertný systém bude rozšírený o informácie:\r\n–\tDetailné
informácie o odporúčanom dávkovaní,\r\n–\tĎalšie informácie o preskripčných a indikačných
obmedzeniach,\r\n–\tInformácie o medikačných odporúčaniach (Evidence-based medicine).\r\n\tExpertný
systém bude prepojený so štatistickým spracovaním ePreskripcie s cieľom získať údaje založené na
dôkazoch.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34132Zápis záznamu o vyšetrení / Odborné vyšetrenie

Popis: Slúži lekárovi na zaznamenanie výsledku vyšetrenia pacienta.\r\nÚlohou je zaevidovať lekárske vyšetrenie tak
aby bolo možné neskôr zobraziť o aké vyšetrenie išlo a aký bol jeho výsledok. Túto službu bude používať
informačný systém poskytovateľa (lekár).

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34133Zápis záznamu o vyšetrení / Zobrazovacie vyšetrenie

Popis: Slúži lekárovi na zaznamenanie výsledku zobrazovacieho výšetrenia pacienta.\r\nZáznam obsahuje
štrukturované údaje o odosielajúcom lekárovi a diagnóze a textový popis vyšetrenia.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  



SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34134Zápis záznamu o vyšetrení / Lekárska prepúšťacia správa

Popis: Slúži lekárovi na zaznamenanie výsledku vyšetrenia pacienta.\r\nÚlohou je zaevidovať lekársku prepúšťaciu
správu pri prepustení pacienta z hospitalizácie. Obsahuje\r\nzoznam diagnóz pri odoslaní, id. odosielajúceho aj
vyšetrujúceho lekára, dátum prijatia, prepustenia, zoznam diagnóz, anamnézu - textový popis, terajšie
ochorenia, objektívny nález, záver pri prijatí, epikrízu, medikácia a odporúčania.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34136Zápis termínu vyšetrenia lekárom do Národného zdravotníckeho informačného systému

Popis: Služba umožní zápis dohodnutého termínu vyšetrenia medzi lekárom a pacientom do NZIS. Lekár s pacientom
si dohodnú zaužívanými spôsobmi termín vyšetrenia, lekár tento termín zapíše do svojho IS, ktorý ho
automaticky zašle do NZIS. Pacient si môže dohodnutý termín zobraziť na stránke plánovaných vyšetrení v
EZKO a môže si nechať pripomenúť termín plánovanéhovyšetreniach.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 



Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34137Vytvorenie diagnostického a terapeutického plánu

Popis: Služba poskytne lekárovi vytvoriť pre pacienta terapeutický plán pozostávajúci z medikačného plánu,
špecializovaných, laboratórnych, zobrazovacích vyšetrení, ktoré zamýšľa pre pacienta naplánovať, operačných
a liečebných zákrokov, následnej zdravotnej starostlivosti, ako napríklad kúpeľná liečba v časovej následnosti

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34138Notifikácia pacienta o preventívnej prehliadke

Popis: Služba umožní upozorniť pacienta, že uplynul zákonom stanovený čas od poslednej preventívnej prehliadky a je
potrebné si dohodnúť s PZS termín ďalšejpreventívnej prehliadky.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34139Zadanie registrácie zmluvného vzťahu medzi lekárom a oprávnenou osobou v Národnom
zdravotníckom informačnom systéme

Popis: Službaumožní lekárovi evidovať v NZIS dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi PZS a
oprávnenou osobou. Zabezpečí jednoznačnú a rýchlu evidenciu zmluvného vzťahu a nastavenie rolí, ktoré sú
naviazané na tento zmluvný vzťah. Príslušná zdravotná poisťovňa oprávnenej osoby bude informovaná
prostredníctvom NZIS o dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34143Konzultovanie zdravotných otázok – Distribuované lekárske konzílium

Popis: Služba prostredníctvom telekonferenčnej miestnosti, ktorá bude vybavená potrebným technologickým
vybavením na realizáciou virtuálneho konzília, umožní poskytovateľom ústavnej starostlivosti:\r\n\tuskutočnenie
zvukového a obrazového spojenia medzi poskytovateľmi ústavnej starostlivosti,\r\n\tzobrazenie obrázkov vo
vysokom rozlíšení,\r\n\tvýmenu zdravotnej dokumentácie (anamnézy, výsledky laboratórnych vyšetrení,
PACS),\r\n\tvykonanie obrazového a zvukového záznamu,\r\n\tprístup k zdrojom údajov (napríklad
štatistiky),\r\n\tprístup k literatúre.\r\nSlužba v sebe obsahuje nadviazanie komunikačného spojenia, inicializáciu
prostredia, podporu priebehu konzília. Služba tiež umožňuje nahrávanie konzília v prípade potreby pre účely
budúceho auditu. Nadviazanie spojenia môže byť inicializované na základe mailu, telefonického kontaktu,
zaslanej SMS, prostredníctvom vybavenia miestnosti alebo na základe predchádzajúcej dohody o čase
konzultácie.\r\n



Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34144Konzultovanie lekárov/lekárskych konzílií so vzdialenými špecialistami

Popis: Služba prostredníctvom telekonferenčnej miestnosti, ktorá bude vybavená potrebným technologickým
vybavením na realizáciu virtuálneho konzília, umožní poskytovateľom ústavnej starostlivosti: \r\n\tuskutočnenie
zvukového a obrazového spojenia medzi poskytovateľmi ústavnej starostlivosti\r\n\tzobrazenie obrázkov vo
vysokom rozlíšení\r\n\tvýmenu zdravotnej dokumentácie (anamnézy, výsledky laboratórnych vyšetrení, PACS)
\r\n\tvykonanie obrazového a zvukového záznamu \r\n\tprístup k zdrojom údajov (napr. štatistiky)\r\n\tprístup k
literatúre \r\nŠpecialisti budú mať možnosť zúčastniť sa konzília buď:\r\n\tz telekonferenčnej miestnosti
poskytovateľa ústavnej starostlivosti\r\n\tz koncového zariadenia, ktoré umožňuje uskutočnenie zvukového a
obrazového spojenia (napr. prostredníctvom multimediálneho notebooku)\r\nSlužba v sebe obsahuje
nadviazanie komunikačného spojenia, inicializáciu prostredia, podporu priebehu komunikácie. Služba tiež
umožňuje nahrávanie komunikácie v prípade potreby pre účelybudúceho auditu. Nadviazanie spojenia môže byť
inicializované na základe mailu, telefonického kontaktu, zaslanej SMS, prostredníctvom vybavenia miestnosti
alebo na základe predchádzajúcej dohody o čase konzultácie.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34145Konzultovanie zdravotníckych otázok s medzinárodnými zdravotníckymi inštitúciami

Popis: Služba prostredníctvom vybavenia videokonferenčných miestností umožní uskutočnenie obrazového a
zvukového spojenia s poskytovateľom ústavnej starostlivosti s národnými a medzinárodnými zdravotníckymi
inštitúciami, ktoré disponujú štandardizovanými zariadeniami podporujúcimi teleprezenčné služby. \r\nSlužba v
sebe obsahuje nadviazanie komunikačného spojenia, inicializáciu prostredia, nahrávanie komunikácie, podporu
počas priebehu komunikácie.Nadviazanie spojenia môže byť inicializované na základe mailu, telefonického
kontaktu, zaslanej SMS, prostredníctvom vybavenia miestnosti alebo na základe predchádzajúcej dohody o
čase konzultácie.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34146Konzultovanie odborných zdravotníckych otázok na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR

Popis: Služba prostredníctvom vybavenia videokonferenčných miestností umožní aj ostatným zamestnancom
uskutočniť vzdialené konferencie/porady (napríklad porady zvolané MZ SR).\r\nSlužba v sebe obsahuje
nadviazanie komunikačného spojenia, inicializáciu prostredia, nahrávanie komunikácie, podporu počas priebehu
komunikácie.Nadviazanie spojenia môže byť inicializované na základe mailu, telefonického kontaktu, zaslanej
SMS, prostredníctvom vybavenia miestnosti alebo na základe predchádzajúcej dohody o čase konzultácie.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  



Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34147Podanie žiadosti o vytvorenie komunikačného kanálu pre služby teleprezencie

Popis: Služba Podanie žiadosti o vytvorenie komunikačného kanálu pre služby teleprezencie umožní pacientom alebo
oprávneným osobám (rodinným príslušníkom) prostredníctvom elektronického formuláru podať žiadosť o
vytvorenie bezpečného komunikačného kanálu medzi nemocnicou a koncovým zariadením u definovanej osoby
zo sociálneho okolia pacienta.

Poskytovaná na externú
integráciu:

 

Typ cloudovej služby:  

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_48152Poskytnutie záznamov o prístupoch ku konkrétnemu elektronickému zdravotnému záznamu
pacienta

Popis: \Služba vráti občanovi na požiadanie výstup so zoznamom prístupov k jednotlivým elektronickým zdravotným
záznamom. \r\nZáznamy o prístupoch k zdravotným záznamom pacienta su prístupné priamo z webovej
aplikácie EZKO\r\nPre každý záznam je v systéme evidovaný a prístupný zoznam prístupov, ktorý obsahuje kto,
v akej roli, akou službou a v akom čase k záznamu pristúpil. \r\nSlužba umožňuje filtrovanie výstupov. Pacient
môže vyhľadať prístupy pre dátumové obdobie, môže vyhľadať všetky prístupy konkrétneho zdravotníckeho
pracovníka za zvolené obdobie, môže vyhľadať prístupy pre konkrétny záznam za zvolené obdobie. \\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_330189 Poskytovanie záznamov o prístupoch ku konkrétnemu elektronickému zdravotnému záznamu
pacienta

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_48153Získanie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom pacienta pre zmluvného lekára

Popis: IS služba zabezpečí automatický prístup k elektronickým zdravotným záznamom pacienta pre jeho zmluvného
lekára.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  



Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_48154Overenie zmluvného vzťahu medzi pacientom a lekárom

Popis: IS služba v module JRÚZ overí, či existuje zmluvný vzťah medzi pacientom a všeobecným lekárom pre
dospelých, resp. pre deti a dorast a či je v danom časovom období tento vzťah platný – existuje príslušná
dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_48155Zápis dodatočných profilových informácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Popis: IS služba umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prostredníctvom formulárov pre zber informácií
pridanie alebo doplnenie dodatočných informácii k profilu PZS.Takto získané profilové informáciu sú použité pri
zverejňovaní údajov o PZS na NPZ.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_48180Podanie požiadavky na prístup k originálu zdravotného záznamu

Popis: Služba umožňuje zdravotníckemu pracovníkovi bezpečne pristupovať k originálu zdravotného záznamu z
archívu, ktorý tam je uložený v pôvodnej nezmenenej podobe aj s elektronickým podpisom. IS služba umožní
zdravotníckemu pracovníkovi zadať požiadavku na sprístupnenie originálu zdravotného záznamu pre
konkrétneho pacienta - DajOriginalnyZdravotnyZaznam. V prípade, že sa žiadaný zdravotný záznam nachádza
v archíve, požiadavka bude spracovaná v súlade so súhlasmi pre žiadajúceho zdravotníckeho pracovníka.\r\n



Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_48181Overenie prístupu k originálu zdravotného záznamu

Popis: \Služba (OverPristupKOriginalnemuZdravotnemuZaznamu) umožňuje overiť prístup zdravotníckeho pracovníka
k originálu zdravotného záznamu.\r\nVýstupom je potvrdenie alebo zamietnutie prístupu k požadovanému
zdravotnému záznamu.\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Áno

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

SLA parametre: Vychodiskový Cieľový

Cieľový bod obnovy   

Doba dostupnosti   

Doba obnovenia služby   

Doba odozvy aplikačnej služby   

Kumulatívna doba odstávok X  

Počet simultánnych pripojení   

Počet volaní služby   

Počet volaní za minútu X  

Úroveň dostupnosti   

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_48269Údržba a aktualizácia liekovej a znalostnej databázy



Popis: \Podporná IS služba v module MPD zabezpečí:\r\n- zber údajov z rôznych zdrojov (registračné a evidenčné
databázy a zoznamy ŠÚKL a kategorizačné zoznamy MZ SR),\r\n- predspracovanie a konsolidácia údajov zo
zdrojových databáz a zoznamov do liekovej databázy,\r\n- umo+znenie transformácie údajov z voľného
neštruktúrovaného textu SPC do znalostnej databázy,\r\n- vytvorenie aktualizačnej dávky pre aktualizáciu
liekovej databázy a aktualizačnej dávky pre aktualizáciu znalostnej databázy, ktoré umožnia:\r\n– Dopĺňanie
údajov do liekovej a znalostnej databázy.\r\n– Aktualizácia údajov liekovej a znalostnej databázy.\r\n–
Zneplatňovanie údajov liekovej a znalostnej databázy.\\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)

Aplikačná služba realizuje KS:  

 

 

 Tabuľka 13 Zoznam pôvodných AS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené:
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

 



1.5.3. Aplikačné rozhrania - endpoint

Prístupový bod, ktorý sprístupňuje aplikačnú službu (Poskytované aplikačné služby) používateľom alebo iným aplikačným komponentom.
 Tabuľka 14 Aplikačné rozhrania

MetaIS kód Názov Popis AS BS

endpoint_1048 endpoint_1048    

endpoint_999 endpoint_999    

endpoint_1012 endpoint_1012    

endpoint_3105 endpoint_3105    

endpoint_1035 endpoint_1035    

endpoint_1114 endpoint_1114    

endpoint_3092 endpoint_3092    

endpoint_1024 endpoint_1024    

endpoint_3109 endpoint_3109    

endpoint_1050 endpoint_1050    

endpoint_1018 endpoint_1018    

endpoint_1040 endpoint_1040    

endpoint_1030 endpoint_1030    

endpoint_1033 endpoint_1033    

endpoint_3093 endpoint_3093    

endpoint_1028 endpoint_1028    

endpoint_1043 endpoint_1043    

endpoint_1113 endpoint_1113    

endpoint_1111 endpoint_1111    

endpoint_3106 endpoint_3106    

endpoint_3083 endpoint_3083    

endpoint_3155 endpoint_3155    

endpoint_1021 endpoint_1021    

endpoint_1044 endpoint_1044    

endpoint_1042 endpoint_1042    

endpoint_3116 endpoint_3116    

endpoint_3099 endpoint_3099    

endpoint_3117 endpoint_3117    

endpoint_1053 endpoint_1053    

endpoint_3368 endpoint_3368    

endpoint_3094 endpoint_3094    

endpoint_1004 endpoint_1004    

endpoint_3087 endpoint_3087    

endpoint_1014 endpoint_1014    



endpoint_1017 endpoint_1017    

endpoint_998 endpoint_998    

endpoint_1027 endpoint_1027    

endpoint_1013 endpoint_1013    

endpoint_3090 endpoint_3090    

endpoint_1029 endpoint_1029    

endpoint_1002 endpoint_1002    

endpoint_1022 endpoint_1022    

endpoint_1015 endpoint_1015    

endpoint_1110 endpoint_1110    

endpoint_1034 endpoint_1034    

endpoint_1026 endpoint_1026    

endpoint_1005 endpoint_1005    

endpoint_3081 endpoint_3081    

endpoint_3097 endpoint_3097    

endpoint_3444 endpoint_3444    

endpoint_3446 endpoint_3446    

endpoint_997 endpoint_997    

endpoint_1008 endpoint_1008    

endpoint_994 endpoint_994    

endpoint_3084 endpoint_3084    

endpoint_990 endpoint_990    

endpoint_3154 endpoint_3154    

endpoint_3370 endpoint_3370    

endpoint_1006 endpoint_1006    

endpoint_3119 endpoint_3119    

endpoint_3153 endpoint_3153    

endpoint_3086 endpoint_3086    

endpoint_3088 endpoint_3088    

endpoint_1010 endpoint_1010    

endpoint_3095 endpoint_3095    

endpoint_3443 endpoint_3443    

endpoint_1016 endpoint_1016    

endpoint_995 endpoint_995    

endpoint_3364 endpoint_3364    

endpoint_1025 endpoint_1025    

endpoint_1039 endpoint_1039    

endpoint_1000 endpoint_1000    

endpoint_3082 endpoint_3082    

endpoint_3091 endpoint_3091    



endpoint_3447 endpoint_3447    

endpoint_3102 endpoint_3102    

endpoint_1023 endpoint_1023    

endpoint_3096 endpoint_3096    

endpoint_1019 endpoint_1019    

endpoint_1032 endpoint_1032    

endpoint_996 endpoint_996    

endpoint_1041 endpoint_1041    

endpoint_1038 endpoint_1038    

endpoint_1020 endpoint_1020    

endpoint_1112 endpoint_1112    

endpoint_1001 endpoint_1001    

endpoint_3365 endpoint_3365    

endpoint_3223 endpoint_3223    

endpoint_992 endpoint_992    

endpoint_3118 endpoint_3118    

endpoint_1031 endpoint_1031    

endpoint_3108 endpoint_3108    

endpoint_3107 endpoint_3107    

endpoint_1003 endpoint_1003    

endpoint_3089 endpoint_3089    

endpoint_3445 endpoint_3445    

endpoint_1009 endpoint_1009    

endpoint_3085 endpoint_3085    

endpoint_3080 endpoint_3080    

endpoint_3098 endpoint_3098    

endpoint_3448 endpoint_3448    

endpoint_991 endpoint_991    

endpoint_956 endpoint_956    

endpoint_3104 endpoint_3104    

endpoint_3101 endpoint_3101    

endpoint_1011 endpoint_1011    

endpoint_1007 endpoint_1007    

endpoint_3079 endpoint_3079    

1.5.4. Integrácie projektu

Príloha, ktorá obsahuje evidenciu všetkých existujúcich a plánovaných integrácii v predmetnom rozsahu projektu na jednotlivé IS VS až na úroveň
poskytovaných služieb.

 Tabuľka 15 Integrácie projektu



MetaIS
kód

Informačný systém Kód
konzumenta

Názov aplikačnej služby Kód
poskytovateľa

Popis AS
( 8
)

BS
( 9
)

isvs_4857 Webové sídlo Národného centra
zdravotníckych informácií

isvs_4857 Podanie štatistických parametrov pre Národné centrum zdravotníckych
informácií

sluzba_is_34208    

isvs_8848 Modul elektronických formulárov isvs_8848 Poskytnutie prázdneho eformulára sluzba_is_170    

isvs_8846 Autentifikačný modul – komunikačná časť isvs_8846 Poskytnutie autentifikačného rozhodnutia zo systému Identity and Acces
Management

sluzba_is_158    

isvs_8851 Modul dlhodobého uchovávania isvs_8851 Zápis registratúrneho záznamu do Modulu dlhodobého ukladania
elektronických registratúrnych záznamov

sluzba_is_771    

isvs_9369 Modul elektronického doručovania isvs_9369 Zápis správy určenej na doručenie do modulu elektronického doručovania sluzba_is_164    

 

(8) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(9) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)



1.6. Technologické prostriedky

1.6.1. Platforma

Príloha obsahuje platformy slúžiace na výstavbu, integráciu, prevádzku informačných systémov. Na jednej platforme môže byť v prevádzke niekoľko IS.
Tabuľka 16 Platforma

MetaIS
kód

Názov Informačný systém AS BS

X Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné
sieťové meno(FQDN).

ID informačného systému z prílohy Zoznam
informačných systémov

  

X Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné
sieťové meno(FQDN).

ID informačného systému z prílohy Zoznam
informačných systémov

  

X Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné
sieťové meno(FQDN).

ID informačného systému z prílohy Zoznam
informačných systémov

  

X Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné
sieťové meno(FQDN).

ID informačného systému z prílohy Zoznam
informačných systémov

  

X Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné
sieťové meno(FQDN).

ID informačného systému z prílohy Zoznam
informačných systémov

  

 

1.6.2. Báza dát

Príloha obsahuje zoznamy údajov, uložené v databáze, úložisku, alebo v nejakej forme content managementu.
Tabuľka 17 Báza dát

MetaIS
kód

Názov Informačný systém Platforma Veľkosť Typ informácii AS BS

X Označenie ktoré je pridelené prostriedku.
Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné
sieťovémeno (FQDN).

ID informačného systému
z prílohy Zoznam
informačných systémov

ID platformy kde
je báza dát
v prevádzke

Veľkosť
v GB

Osobné údaje v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov Dáta v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o
ochrane utajovanýchskutočností 
Konštrukčné údaje 
Ekonomické údaje 
Štatistické údaje Oficiálne registre 
Geoinformácie 
Backoffice údaje pracovníkov VS (emaily) Neštruktúrované
informácie potrebné k vyriešeniu životnejsituácie občana 
Štruktúrované informácie potrebné k vyriešeniuživotnej
situácie občana 
....

  

1.6.3. Komunikačná infraštruktúra

Príloha obsahuje aktívne sieťové prvky dátového centra (Switche, Routre, Firewally, Loadbalancery, ... ).
 Tabuľka 18 Komunikačná infraštruktúra

MetaIS
kód

Názov Typ siete Počet Výrobca Typ Sieť Rok
ukončenia
životnosti

AS
 ( 1
 2 )

BS
 ( 1
 3 )

X Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo
plnésieťové meno (FQDN). Uvádzajú sa aj zariadenia sprostredkovávajúce bezdrôtové
pripojenie(WiFi AP).

Využívaný
typ siete. 
100 Mb, 1
Gb, 10 Gb,
40 Gb

  Typové
označenie
zariadenia

Lokálna sieť,
MVnet,
Govnet,
FINnet, ...

   

 

 



 

(12) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(13) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

(14) http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels


  

 

1.6.4. Dátové centrum - sála

Príloha obsahuje  miesta prevádzky aplikačných a technologických prostriedkov. Miesto je potrebné uviesť aj v prípade, že nemá parametre dátového
centra, alebo sály (t.j. je to len obyčajná miestnosť, alebo kancelária).
Tabuľka 19 Dátové centrum - sála

MetaIS kód Názov Kontaktná osoba zodpovedná za dátovú sálu Lokalita AS   ( 15 ) BS   ( 16 )

X  Titul, Meno a Priezvisko 
Telefón e-mail

Adresa   

1.7. Implementácia a migrácia

1.7.1. Harmonogram projektu

 Tabuľka 20 Harmonogram projektu
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Aktivita Dĺžka trvania

PA01 Analýza a dizajn 6

PA02 Implementácia 18

PA03 Realizácia testov 4

PA04 Nasadenie do produkcie 3

PA05 Nákup HW, SW 5

 

(15) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(16) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)



1.8. Prevádzka

 Tabuľka 21 Kategórie technických problémov, vysvetlenie k nasledujúcim tabuľkám
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Kategória
technického
problému

Popis

A – kritická Systém ako celok zlyhal a je mimo prevádzky. Nie je známe žiadne dočasné riešenie ani alternatíva, ktorá by viedla k
opätovnému sprevádzkovaniu systému aspoň v obmedzenom stave.

B – vysoká Systém má výrazne obmedzenú schopnosť prevádzky. Hlavné komponenty nefungujú a v prevádzke vykazujú vady. Kľúčová
funkcionalita je obmedzená.

C - normálna Systém vykazuje výpadok menej dôležitej funkcionality alebo komponentu, ktorý nemá kritický dopad na užívateľov ale funkčnosť
systému je obmedzená. Systém nespôsobuje trvalú stratu údajov alebo ich vážne poškodenie.



1.8.1. Dodávateľská podpora

Pre popis aktuálneho stavu 
Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o podpore párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických
prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve), ktoré zabezpečujú dodávateľskú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou
poskytovania služieb.

 Pre popis budúceho stavu
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou dodávateľskou podporou týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou
poskytovania služieb. Pričom Identifikátor (názov) zmluvy, Dodávateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných
záväzkov, prešla podpora budúceho stavu na existujúceho dodávateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze. 

 Tabuľka 22 Dodávateľská podpora
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

 

(17) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

(18) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support
http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective


1.8.2. Podpora vlastnými zdrojmi

Pre popis aktuálneho stavu 
Príloha obsahuje zoznam organizačných zložiek (organizácie, alebo podriadenej organizácie) párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia
aplikačných a technologických prostriedkov), ktoré zabezpečujú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.

 Pre popis budúceho stavu
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou podporou týchto prostriedkov vlastnými zdrojmi organizácie. Tiež s uvedenou
úrovňou poskytovania služieb. Počet pracovníkov je povinný údaj, a má hovoriť o organizačnom dopade. Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené
v Ekonomickej analýze. 

 Tabuľka 23 Podpora  vlastnými zdrojmi
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Organizačná
zložka

Počet
pracovníkov

Lokalita Celkové ročné
výdavky

Identifikátory prostriedkov

PP_X   Adresa kde sa
pracovníci nachádzajú

 Aplikačné a technologické prostriedky
v danom zmluvnom vzťahu

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň poskytovania služby Hodnota

Poskytovaná úroveň podpory N/A, L1,L2,L3,L4(  )19

Forma podpory N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, ....

Riešenie redundancie prostriedkov N/A, stand-by, cluster, geo-cluster

Spôsob zálohovania N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán

Rozsah zálohovania N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO)(  )20 N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti N/A, alebo 90% - 99.999%

Je miera dostupnosti monitorovaná
a vyhodnocovaná

N/A, Áno, Nie

Stanovená zmluvná pokuta pri
nedodržaní miery dostupnosti

N/A, Nie, Áno - výška

Časové okno plánovaných výpadkov N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách

Bezplatné aktualizácie súčasťou
podpory

N/A, Áno, Nie

Interval pravidelnej údržby N/A, alebo uvedený časový interval

 Reakčná doba
v pracovnej dobe

Reakčná doba
mimo prac. dobu

Dodanie opravy v pracovnej dobe Dodanie opravy
mimo prac. dobu

Riešenie problému kategórie A N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie B N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie C N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod

  

 

 

(19) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

(20) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support
http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective


1.8.3. Prostriedky v prenájme

Pre popis aktuálneho stavu 
Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o prenájme párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických
prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve). Pre prostriedky, ktoré organizácia nevlastní, ale využíva ich formou prenájmu. Tiež s uvedenou úrovňou
poskytovania služieb.

 Pre popis budúceho stavu
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovaným prenájmom. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Pričom
Identifikátor (názov) zmluvy, Poskytovateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných záväzkov, prešla podpora
budúceho stavu na existujúceho Poskytovateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze. 

 Tabuľka 24 Prostriedky v prenájme
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Identifikátor (názov)
zmluvy

Poskytovateľ Platnosť prenájmu od-do

 

Celkové ročné výdavky

 

Identifikátory prostriedkov

 

PP_X    

 

 

 

Aplikačné a technologické prostriedky
v danom zmluvnom vzťahu

 

      

 Úroveň poskytovania služby Hodnota

 Poskytovaná úroveň podpory N/A, L1,L2,L3,L4 (  )21

 Forma podpory N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, ....

 Riešenie redundancie prostriedkov N/A, stand-by, cluster, geo-cluster

 Spôsob zálohovania N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán

 Rozsah zálohovania N/A, všetko, vybrané údaje

 Doba zotavenia (RTO) (  )22 N/A, alebo čas v hodinách

 Je záloha pravidelne validovaná N/A, Áno, Nie

 Miera dostupnosti N/A, alebo 90% - 99.999%

 Je miera dostupnosti monitorovaná
a vyhodnocovaná

N/A, Áno, Nie

 Stanovená zmluvná pokuta pri
nedodržaní miery dostupnosti

N/A, Nie, Áno - výška

 Časové okno plánovaných výpadkov N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách

 Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory N/A, Áno, Nie

 Interval pravidelnej údržby N/A, alebo uvedený časový interval

  Reakčná doba
v pracovnej dobe

Reakčná doba mimo prac.
dobu

Dodanie opravy
v pracovnej dobe

Dodanie opravy mimo prac.
dobu

 Riešenie problému kategórie A N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod

 Riešenie problému kategórie B N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod

 Riešenie problému kategórie C N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod N/A, alebo X.hod

      

 

 

(21) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support


(22) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective


1.9. Ekonomická analýza (  )23

Ďalšie prílohy pre uskutočnenie finančnej, ekonomickej analýzy a analýzy citlivosti sa nachádzajú v prílohe materiálu „Metodický pokyn k vypracovaniu
finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020. 2015".

1.9.1. Podmienky udržateľnosti

 Tabuľka 25 Podmienky udržateľnosti
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Podmienka udržateľnosti Popis / zdôvodnenie

PU_1 Implementácia navrhovaného
riešenia v zmysle tejto štúdie

Pre splnenie podmienok udržateľnosti projektu a plnenie plánovaných výnosov a návratnosti je
nevyhnutné implementovanie architektonického návrhu a dodržanie časového harmonogramu

PU_2 Dostatok kvalifikovaných
(relevantných) pracovníkov na PZS
a ÚRPO

Pre podporu prevádzky, ako aj pre samotnú prevádzku je nutné zabezpečiť personál kvalifikovaný na
obsluhu a podpornú činnosť. To sa zabezpečí pravidelným školeniami.

PU_3 Finančné zabezpečenie prevádzky
riešenia

Pre dôsledné plnenie navrhovaného riešenie, je nutné zabezpečiť jej finančné plnenie

PU_4 Správne nastavenie parametrov
SLA

Pre plynulý nábeh riešenia a zabezpečenie prevádzky ÚRPO je nutné správne nastaviť parametre
SLA a zabezpečiť ich dôslednú kontrolu

 

1.9.2. Analýza citlivosti

V analýze citlivosti, sa určujú „kritické" premenné alebo parametre modelu (t. j. tie, ktorých pozitívne alebo negatívne odchýlky majú najväčší vplyv na
ukazovatele výkonnosti daného projektu)

 Tabuľka 26 Kritické premenné
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Kritická premenná Popis

KP_X Kritické premenné sú tie, pri ktorých odchýlka 1 % spôsobí odchýlku viac ako 1 % hodnoty NPV.  

 

(23) Ďalšie prílohy pre uskutočnenie finančnej, ekonomickej analýzy a analýzy citlivosti sa nachádzajú v prílohe materiálu „Metodický pokyn k
vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 –
2020. 2015“.



1.9.3. Test štátnej pomoci

Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
 Tabuľka 27 Test štátnej pomoci

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Kontrolná otázka A/N/NA Bližšia špecifikácia odpovede

1 Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako činnosti
„nehospodárskeho" charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci?

A Štúdia pokrýva oblasť interných
procesov verejnej správy

2 Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako „hospodárske" v zmysle
pravidiel štátnej pomoci?

NA  

3 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované článkom 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ: a) prevod
verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu, b) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, c) selektívnosť
poskytnutej pomoci, d) narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej súťaže a vplyv
na vnútorný obchod medzi členskými štátmi?

NA

4 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v
zmysle rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného charakteru služby: a) podnik, ktorému bola
poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli jasne
definované, 
b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred určené objektívnym a transparentným
spôsobom , 
c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých pri
plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk , 
d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme neuskutočnil
prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená na
základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený prostriedkami
vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk pri realizácii
týchto záväzkov?

NA

5 Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci? NA

Vyhodnotenie (V závislosti od hodnotenia poskytovateľ pomoci
uvedie či ide o "štátnu pomoc"; "pravidlá štátnej
pomoci sa neuplatňujú"; "nie je štátna pomoc";
"SVHZ"; "pomoc de  minimis"; "pomoc de minimis
- SVHZ")
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