Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika

Procesné pokyny na zaslanie Správy o výdavkoch na propagáciu, marketing
a na peňažné a nepeňažné plnenia v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z.
Správu je možné zaslať do NCZI:
A) Prostredníctvom web-aplikácie Informačný systém zdravotníckych indikátorov (ISZI)
alebo
B) Vyplnením formulárov MS EXCEL (.xls/.xlsx súbory) a ich zaslaním do NCZI.

Všeobecné upozornenia:
1. Pre vyplnenie a zaslanie výkazov použite vždy len jeden z uvedených spôsobov!

2. Ak ste mali nulové výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia
máte povinnosť o tom zaslať informáciu NCZI (negatívne hlásenie) formou mailu na
zakon362@nczisk.sk alebo prostredníctvom web-aplikácie ISZI.

Pokyny k jednotlivým spôsobom zasielania údajov:
A) Prostredníctvom web-aplikácie

ISZI

1.

Realizuje sa cez internet, pričom odporúčané prehliadače pre prácu s web-aplikáciou ISZI sú
Mozilla Firefox a Chrome alebo Internet Explorer 10+. Vhodné je nainštalovať si vždy
najnovšiu verziu, nie je to však podmienkou - zber by mal byť funkčný aj v starších verziách.

2.

Web-aplikáciu ISZI spustíte kliknutím:
 na web stránke - www.nczisk.sk - kliknite na ponuku:
Rýchla voľba ► Web aplikácia ISZI ► Spustenie web aplikácie ISZI
 alebo na web adrese - https://iszi.nczisk.sk/iszi

3.

Ak máte ako spravodajská jednotka voči NCZI aj iné spravodajské povinnosti, vstupujete do
web-aplikácie ISZI vytvorenými prihlasovacími údajmi z predošlého obdobia, ktorých
použitie ostáva aj naďalej v platnosti.

4.

Ak ste doteraz neboli spravodajskou jednotkou NCZI a nedisponujete prihlasovacími
údajmi do web-aplikácie ISZI, zašlite požiadavku na ich vytvorenie mailom na el. adresu
zakon362@nczisk.sk s definovaním požiadavky v nasledovnej štruktúre:
1. IČO subjektu
2. Názov subjektu
3. Druh subjektu v kontexte zákona 362/2011 Z. z.

5.

V prípade, že do web-aplikácie vstupujú za Vašu spravodajskú jednotku viacerí užívatelia, je
z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné, aby v rámci aplikácie (sekcia Referenti) boli vytvorené
pre každého užívateľa samostatné prístupové práva.

6.

Po vstupe do web-aplikácie ISZI môžete vyplniť formulár priamo vo web-aplikácii ISZI
a prostredníctvom nej ho odošlete NCZI.
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Podrobný návod na prácu s formulárom vo web aplikácii ISZI nájdete v odkaze
„Pomoc“, ktorý je umiestnený v hornej lište pracovného okna.
Metodické pokyny na vyplnenie výkazu nájdete priamo vo výkaze po jeho otvorení
pod odkazom „Metodika“.
B) Vyplnením a zaslaním formuláru
1.

MS Excel

Elektronický formulár a metodické pokyny na jeho vyplňovanie si môžete stiahnuť z web
stránky NCZI - www.nczisk.sk ►ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ► Výdavky podľa zákona
o liekoch a zdravotníckych pomôckach

2.

Formulár uložte vo svojom počítači.

3.

Program pre elektronický zber údajov prostredníctvom MS Excel je optimalizovaný pre
aplikácie MS Office 97 a vyššie verzie. Priečinok pre jednotlivé výkazy obsahuje
program/výkaz na nahrávanie (.xls súbor), metodické pokyny na jeho vyplňovanie (.docx) a
návod na obsluhu programu (.chm).

4.

Po vyplnení excelovských formulárov a skontrolovaní správnosti údajov ich uložte
a následne zašlite do NCZI:
a.

cez web aplikáciu ISZI - http://www.nczisk.sk ► Rýchla voľba ► Web aplikácia ISZI
► Spustenie web aplikácie ISZI
Po vstupe do web aplikácie kliknite na ponukovej lište na Upload a podľa pokynov do
príslušného okna vyberte pripravené excelovské súbory a odošlite ich.
Bližšie pokyny k prihláseniu do web aplikácie ISZI sú uvedené vyššie.

b.

alebo E-mailom na adresu: zakon362@nczisk.sk
Do Predmet-u e-mailu uveďte: „Zákon 362“. Zaslané súbory považujte za doručené
do NCZI len v tom prípade, keď na každý Váš e-mail zaslaný na vyššie uvedenú adresu
so súbormi v prílohe dostanete spätne (prípadne s oneskorením) od NCZI odpoveď:
„Vaša správa bola úspešne doručená do NCZI“.

c.

alebo Prostredníctvom CD s označením Zákon 362 na adresu NCZI, Oddelenie
komunikácie, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava.

V prípade problémov ohľadom zasielania údajov:
- zašlite elektronickú správu na zakon362@nczisk.sk
- Tel. kontakt: 02/ 57 269 831

