
Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a s nimi súvisiace dodatky je možné 

vyhľadávať podľa nižšie uvedených vyhľadávacích atribútov. Vyhľadávanie je možné 

realizovať buď výberom z pevného zoznamu (kraj prevádzky, typ ZS, odbornosť), zadaním  

celého textu resp. časti vyhľadávaného textu (napríklad obchodné meno) alebo kombináciou 

oboch uvedených spôsobov. Po zadaní podmienok vyhľadávania je potrebné kliknúť na 

ikonu „Vyhľadať“.   

Význam jednotlivých vyhľadávacích atribútov: 
 

Kraj prevádzky: 
kraj, pod ktorý regionálne spadá miesto prevádzky poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti 

Miesto prevádzky:  
názov obce resp. mesta, v ktorom sa nachádza príslušné pracovisko 
poskytovateľa (vyhľadávanie podľa poslednej aktuálnej adresy  
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) 

Typ starostlivosti *:  druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

Odbornosť *:  špecializácia pracoviska podľa číselníka odborností  

Názov PZS:  
obchodné meno poskytovateľa  zdravotnej starostlivosti zapísané 
v príslušnom registri 

IČO PZS:  pridelené identifikačné číslo organizácie 

Číslo zmluvy:  
vygenerované interné číslo zmluvy s poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti  

Obdobie zmluvného 
vzťahu od .... do:  

vyhľadávanie podľa obdobia platnosti zmluvného vzťahu, pričom 
 

 v položke je prednastavený aktuálny dátum vyhľadávania, ktorý 
je možné upraviť alebo vymazať;  
 

 v prípade ponechania aktuálneho dátumu, je vyhľadaný zoznam 
PZS, ktorí majú platnú zmluvu k aktuálnemu dátumu 
vyhľadávania; 
 

 v prípade, že je zmluva uzavretá na dobu neurčitú, zobrazí sa 
v stĺpci „Dátum platnosti zmluvy do“ údaj 31.12.2999.   

Dátum zverejnenia 
od .... do: 

vyhľadávanie podľa dátumu zverejnenia  dokumentov na web stránke 
poisťovne 

 
*možnosť zvoliť viacero položiek súčasne pomocou tlačidla „Ctrl“ 
 
Po zobrazení výsledkov vyhľadávania je možné postupovať nasledovne: 
 
1. Kliknutím na IČO je užívateľ presmerovaný do ePobočky VšZP, do zoznamu zmluvných 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kde je  predvyplnené  “IČO” a  po kliknutí na 
ikonu “Vyhľadať” sa zobrazia ďalšie detaily zmluvného poskytovateľa ako jeho názov, 
adresa, kód PZS a iné údaje. Užívateľ tak môže priamo vyhľadať detailné informácie  
konkrétneho poskytovateľa (podľa predvyplneného poľa IČO), jeho vecnú aj miestnu 
štruktúru, rozsah poskytovaných služieb, odborné zameranie, zoznam lekárov 
a podobne. Alebo môže po vymazaní predvyplneného IČO vyhľadať iného 
poskytovateľa, resp. konkrétnu službu v hľadanom regióne. 
 

2. Kliknutím na číslo zmluvy sa užívateľovi zobrazí zoznam zverejnených dokumentov 
k príslušnému poskytovateľovi. Kliknutím na konkrétnu prílohu vo formáte PDF sa 
užívateľovi zobrazí zverejnený dokument v plnom znení.  

 
Systém umožňuje export dokumentov do formátov csv, xls, xml a pdf ako ich 
triedenie.  


