
Metodické usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

k zmenám v zákone č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii nadobúdajúcim účinnosť od 01.01.2021 

(Možnosti získavania údajov o dôchodkových dávkach a údajov o dávkach nemocenského poistenia 

prostredníctvom IS Centrálnej správy referenčných údajov 

 a jeho portálu oversi.gov.sk alebo priamou integráciou prostredníctvom elektronických služieb) 

 

1) Predmet usmernenia 

S účinnosťou od 01. januára2021 sa §1 ods. 3. zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach 

na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) rozširuje o dodatočný informačný systém verejnej 

správy uvedený v novom písmene h), ktoré znie: 

„h) informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok a 
dávok nemocenského poistenia.“. 

   

V zmysle § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii sa na orgány verejnej moci vzťahuje povinnosť a 

zároveň oprávnenie pri svojej úradnej činnosti získavať a používať údaje evidované v informačných 

systémoch verejnej správy vrátane vyššie uvedeného IS Sociálnej poisťovne a vyhotovovať si z nich výpisy 

a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a 

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

použiteľné na právne účely. 

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny v zákone proti byrokracii zabezpečilo Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) v spolupráci so Sociálnou poisťovňou 

sprístupnenie údajov o dôchodkových dávkach a dávkach nemocenského poistenia prostredníctvom 

nových integračných služieb IS Sociálnej poisťovne dostupných prostredníctvom automatizovaných 

rozhraní informačného systému centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) a jeho používateľského 

portálového riešenia „OverSi“ (oversi.gov.sk).  

Predmetom tohto usmernenia je poskytnúť orgánom verejnej moci informácie ako postupovať:  

a) vo vzťahu k získaniu prístupových oprávnení k novým službám IS CSRÚ a portálu OverSi a  
b) v prípade situácie, že údaje a výpisy týkajúce sa evidencie dávok dôchodkového poistenia 

a dávok nemocenského poistenia nie je možné získať bezodkladne z technických dôvodov 
súvisiacich s nedostupnosťou integračných služieb IS Sociálnej poisťovne, IS CSRÚ a služieb 
OverSi    

 

2) Spôsob získania prístupových oprávnení k novým službám 

2.1 prístupom do portálového riešenia OverSi 

V portálovom riešení OverSi budú odo dňa 1. januára 2021 k dispozícii 2 nové služby týkajúce sa:  

- Potvrdení o dávkach nemocenského poistenia  
- Potvrdení o dôchodkových dávkach 
 

V prípade, že má orgán verejnej moci legislatívne oprávnenie získavať predmetné údaje vo vzťahu 

k jeho úradnej činnosti a zároveň má záujem o sprístupnenie súvisiacej služby je potrebné adresovať 



požiadavku na e-mailovú adresu: stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk s konkrétnym vymedzením 

zákonného účelu, na ktorý požaduje údaje získavať a spracovávať a tiež s uvedením legislatívneho nároku 

na rozsah údajov – viď. dostupné typy potvrdení v bode 3 nižšie a v prílohe tohto usmernenia.  

2.2 prostredníctvom elektronických služieb IS CSRÚ 

Tento variant dátovej integrácie je určený pre orgány verejnej moci: 

▪ OVM už má zrealizovanú dátovú integráciu na služby IS CSRÚ, a požaduje rozšírenie integrácie 
o údaje dôchodkových dávok a/alebo dávok nemocenského poistenia,   
alebo 

▪ OVM nemá implementovanú integráciu na služby IS CSRÚ, ale požaduje zrealizovanie novej 
integrácie na IS CSRÚ za účelom konzumovania údajov o dôchodkových dávkach a/alebo 
dávkach nemocenského poistenia. 

IS CSRÚ bude formou elektronických služieb (web services) odo dňa 1. januára 2021 poskytovať 6 

nových objektov evidencie:  

- údaje o poberaní nemocenských dávok 
- údaje o vyplatených nemocenských dávkach 
- údaje o výplate dôchodkových dávok bez sumy 
- údaje o výplate dôchodkových dávok so sumou 
- údaje o výplate dôchodkových dávok po mesiacoch za obdobie 
- údaje o nároku na dôchodkové dávky za obdobie 
 

V prípade, že má orgán verejnej moci legislatívne oprávnenie získavať predmetné údaje vo vzťahu 

k jeho úradnej činnosti a zároveň má záujem o integráciu na údaje súvisiacich objektov evidencie, je 

potrebné adresovať požiadavku na e-mailovú adresu Správcu IS CSRÚ: ivo.kral@vicepremier.gov.sk 

s konkrétnym vymedzením zákonného účelu, na ktorý požaduje údaje získavať a spracovávať a tiež 

s uvedením legislatívneho nároku na rozsah údajov – viď. dostupné typy potvrdení v bode 3 nižšie 

a v prílohe tohto usmernenia. Procesný pohľad na postup pripojenia OVM do IS CSRÚ je popísaný v 

dokumente Postup pripojenia OVM do IS CSRÚ, ktorý je zverejnený na stránke www.mirri.gov.sk na 

adrese: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/manazment-udajov/metodicke-

postupy/index.html 

 

3) Postup v prípade technickej nedostupnosti služieb 

V prípade, že z technických dôvodov nebudú prístupné elektronické služby IS Sociálnej poisťovne, 
IS CSRÚ a/alebo jeho portálu OverSi, resp. nebude možné získať údaje v rozsahu nevyhnutnom pre 
zabezpečenie výkonu úradnej činnosti orgánu verejnej moci je potrebné použiť nasledovné náhradné 
riešenie:   

Orgán verejnej moci kontaktuje Sociálnu poisťovňu prostredníctvom elektronickej schránky 
ÚPVS alebo prostredníctvom kontaktného formulára, v rámci ktorého uvedie:  

- svoje identifikačné údaje (IČO žiadateľa, Názov žiadateľa), 

- identifikáciu subjektu, za ktorý žiada sprístupniť údaje v rozsahu Meno, Priezvisko, Rodné číslo 
a/alebo Dátum narodenia, Typ osoby (tuzemský, cudzinec), Typ potvrdenia k dávkam (vidˇ. 
možnosti nižšie), 

- obdobie, za ktoré údaje žiada sprístupniť (mesiace poberania dávok od – do)  

 

mailto:stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk
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V prípade kontaktovania Sociálnej poisťovne postupuje orgán verejnej moci ako žiadateľ cez 
kontaktný formulár zverejnený na stránke www.socpoist.sk na adrese: 
https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/contact. 

Na základe poslania žiadosti prostredníctvom vyššie uvedeného formulára alebo elektronickej 

(eDesk) schránky Sociálna poisťovňa pošle orgánu verejnej moci údaje v rozsahu požadovaného 

potvrdenia do elektronickej schránky žiadateľa v lehote najneskôr 5 dní. 

Typy potvrdení k dávkam: 

Názov formuláru potvrdenia Kódové označenie formuláru 

Potvrdenie o poberaní nemocenských dávok (bez sumy za obdobie) NP1 

Potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach (so sumou za obd.) NP2 

Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok bez sumy DD1 

Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok so sumou DD2 

Potvrdenie o vyplatenej výške dôchodkových dávok za obdobie DD3 

Potvrdenie o nárokoch na dôchodkové dávky za obdobie DD4 

 

Na splnenie legislatívnych povinností vyplývajúcich zo zákona proti byrokracii môžu orgány 

verejnej moci použiť aj iné spôsoby získavania údajov ako prostredníctvom riešení uvedených v tomto 

usmernení nakoľko zákon proti byrokracii explicitne neustanovuje spôsob získania údajov za účelom 

výkonu verejnej moci či úradnej činnosti. 
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Príloha: Vzory typov potvrdení k dôchodkovým dávkam a dávkam nemocenského poistenia 

 

DD1 - potvrdenie o výplate dôchodkových dávok bez sumy 
 

 

  



DD2 - Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok so sumou 
 

 

  



DD3 - Potvrdenie o vyplatenej výške dôchodkových dávok po mesiacoch 

za obdobie od-do 

 
  



DD4 - Potvrdenie o nárokoch na DD za obdobie 
 

 

 

  



ND1 - Potvrdenie o poberaní dávok za obdobie od-do 
 

 

 

  



ND2 - Potvrdenie o poberaní dávok za obdobie od-do so sumami 
 

 

 

 


