
Prepojenie programu Wintes  

so zdravotnou poisťovňou Dôvera. 



DZP od roku 2007 zabezpečuje  
jednoduchú, komfortnú a bezplatnú 

platformu na elektronickú 
komunikáciu 

ITAPA v spolupráci s Fakultou informatiky a 
informačných technológií STU v Bratislave vyhlasujú 

súťaž o najlepšie projekty v oblasti digitalizácie 
verejnej správy. 

Získala za ňu niekoľko ocenení 

• Strieborná ITAPA 2012 
• Hlavná cena ITAPA 2013 Za projekt „Bezpečné lieky“ 
• IT Projekt roka 2014 za mobilnú aplikáciu „Dôvera“ 
• Prestížne ocenenie „Superbrands Avards 2015“ 

Uudeľuje porota 
odborníkov na 

marketing 



S DZP prichádzate do styku cez 
Elektronickú pobočku  

EP 



EP – Elektronická pobočka 
Umožňuje 

• odosielať HO a MV,  
• zobraziť si aktuálny stav účtu  
• prehľad platieb aj zamestnancov  
• zrealizovať online úhradu dlhu  
• Na počkanie vybaviť potvrdenie 
   o stave záväzkov voči zdravotnej  
   poisťovni  



• splátkový kalendár  
• požiadať o vrátenie preplatku  
• dáva možnosť delegovať prístupové  
    práva externým  subjektom,  
    ktoré platiteľom dodávateľsky  
    zabezpečujú účtovnú a mzdovú agendu  

EP – Elektronická pobočka 
Umožňuje 



Prístup do EP ale nie je všetko 

Podobným inovatívnym spôsobom  
a na rovnakom technologickom základe  
webových služieb 
 DZP sprístupňuje vybrané, 
 najčastejšie využívané funkcionality  

.  

. 

. . 

. 
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To, čo môžu platitelia 
 robiť v prostredí EP,  

majú k dispozícii  
priamo vo svojom softvéri.  

 

•  rozvíja svoje existujúce elektronické služby  
•  zvyšuje komfort práce, šetrí čas a zvyšuje produktivitu PLA,  
•  uľahčuje komunikáciu so zdravotnou poisťovňou  
      a znižuje administratívnu záťaž PLA,  
•  a pomáha riešiť celospoločenský problém dlžníkov.  
 

Vidíme, že DZP: 



Logický model riešenia  

Informačný 
systém  

platiteľa 

Informačný systém  
 Dôvery Zdravotnej 

poisťovne 



Ako to funguje? 





IS DZP komunikuje s IS PLA cez 
nevizuálne služby.  



Stručný prehľad  
komunikačných metód:  

Stav systému 

  
 

Overenie poistenca  

Zoznam zamestnancov 

Overenie OOP 

Údaje zamestnávateľa   

Stav účtu  

Overenie platitela  

Tieto máme 
naprogramované 
a sú v najnovšej 

verzii 
sprístupnené 



Hromadné oznámenie   
Tieto sú tiež 

naprogramované 
ale sprístupnené 
budú až v ďalšej 

verzii 
Mesačný výkaz  

Stručný prehľad  
komunikačných metód:  



Čo je potrebné urobiť, aby ste mohli 
tieto funkcie využívať  aj u vás?   

• Mať prístup  do elektronickej 
podateľne Dôvery ZP 

 
• Preniesť tento prístup do WINTES 



Ako to urobiť? 





Prístupové kódy 

Ukážka 





1. Funkcie prístupné cez tlačidlo v číselníku ZP 



Stav systému 

Ukážka 





Stav salda zamestnávateľa 

Ukážka 





Stav účtu zamestnávateľa 

Ukážka 





Zoznam zamestnancov 

Ukážka 





Údaje zamestnávateľa 

Ukážka 





Žiadosť 



Žiadosť - vyplnenie formulára 



2. Funkcie prístupné v personalistike 



Overenie poistenca 

Ukážka 





Overenie odpočítateľnej položky poistenca 

Ukážka 





Bližšie dôvody 
ak nemá 

nárok 



Pozor, zmena!  
 
Odpočítateľná položka na zdravotné 
poistenie sa od 1. 1. 2018 vzťahuje iba na 
odvody zamestnanca.  

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie 
si napríklad nemôžu uplatniť  
• zamestnanci pracujúci na dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru,  
• živnostníci, osoby dosahujúce príjmy z 

podnikania alebo 
•  vykonávania inej samostatne zárobkovej 

činnosti, ale 
•  ani zamestnanci s odvodovou úľavou alebo 

konatelia vyplácajúci si odmenu konateľa 
za výkon funkcie. 

Táto funkcia  neposudzuje výšku 
príjmu ale: 



3. Funkcie prístupné v číselníku 
partnerov 



Overenie ľubovoľného platiteľa 

Ukážka 





• N – Aktuálne nie je registrovaný ako 
      PLA/poistenec v DZP 
 
• RN – Aktuálne je registrovaný ako 
      PLA v DZP, ale nie je zverejnený na 
      zozname dlžníkov 
 
• RD – Aktuálne je registrovaný ako 
      PLA v DZP a zároveň je zverejnený na 
      zozname dlžníkov 
 
• PN – aktuálne registrovaný v DZP len 
      ako poistenec a nie je zverejnený v 
      zozname dlžníkov. 
 
• PD - aktuálne registrovaný v DZP len 
      ako poistenec a je zverejnený v 
       zozname dlžníkov 

Stavy platiteľa 



Hromadné oznámenie 

• Otestovanie 
• Ako dopadlo otestovanie 
• Odoslanie 
• Stav spracovania / odoslania 





Mesačný výkaz 

• Otestovanie 
• Ako dopadlo otestovanie 
• Odoslanie 
• Stav spracovania / odoslania 






