OP Informatizácia spoločnosti
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Národný zdravotnícky informačný systém
Názov projektu
Žiadateľ

Ministerstvo zdravotníctva SR

Sektor

verejný

Operačný program

OP Informatizácia spoločnosti

Prioritná os

Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb

Opatrenie

1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej
úrovni

Kód výzvy

OPIS-2012/1.1/43-NP

Celkové výdavky projektu (EUR)

49 000 000,00

Požadovaná výška NFP (EUR)

49 000 000,00

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu /
integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí
Identifikátor žiadosti o NFP

558363

Kód žiadosti o NFP

Programové obdobie 2007 - 2013

Dátum poslednej zmeny: 03.12.2012
Odoslaná:
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1. Identifikácia žiadateľa
Názov
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sídlo
PSČ
Obec
Ulica
Číslo
83752
Bratislava-Nové Mesto
Limbová
2
Štát
Sektor
Právna forma
Slovenská republika
X verejný
súkromný Štátna rozpočtová organizácia
IČO
DIČ
Platca DPH
IČ DPH
00165565
2020830141
áno
X nie
Internetová stránka
http://www.health.gov.sk
2. Štatutárny orgán žiadateľa
Titul pred menom
JUDr.
Telefón (aj predvoľba)
+421-(0)2-5937 3347

Meno
Zuzana

Priezvisko
Zvolenská

Titul za menom

E-mail
minister@health.gov.sk

3. Profil žiadateľa
Názov SK NACE
8411-Všeobecná verejná správa
Kód SK NACE
8411
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu
posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP

251-500

Dátum vzniku žiadateľa
01.05.1988
Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP
Podvojné

4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu
Názov
Národné centrum zdravotníckych informácií
Sídlo
PSČ
Obec
811 09
Bratislava-Staré Mesto
Názov SK NACE
8411-Všeobecná verejná správa
Kód SK NACE

Ulica
Lazaretská

8411

51-250

Číslo
26

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu
posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP

5. Kontaktná osoba pre projekt
Titul pred menom
Meno
RNDr.
Peter
Kontaktná adresa
PSČ
Obec
837 52
Bratislava-Nové Mesto
Štát
Slovenská republika
Telefón (aj predvoľba)
+421-2-5937 3409
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Priezvisko
Szakács
Ulica
Limbová
Funkcia
generálny riaditeľ Sekcie informatiky
E-mail
peter.szakacs@health.gov.sk

Titul za menom

Číslo
2
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6. Partner(i) žiadateľa
Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút partnerstva?

áno

X nie

7. Projekt
Názov projektu
Národný zdravotnícky informačný systém
Operačný program
OP Informatizácia spoločnosti
Kód výzvy
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí
OPIS-2012/1.1/43-NP
Číslo prioritnej osi
2111002
Číslo opatrenia
2111012

Názov prioritnej osi
Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb
Názov opatrenia
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Podiel prioritnej témy z
celkových výdavkov
projektu v %

Prioritná téma
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické
učenie, elektronické začlenenie atď.)

100,00

Forma financovania
Nenávratná dotácia
Podiel hospodárskej
činnosti z celkových
výdavkov projektu v %

Hospodárska činnosť
Neuplatňuje sa

100,00

Územná oblasť
Mestské
Umiestnenie pomoci
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
8. Miesto realizácie projektu
Región (NUTS II)
NUTS 2 región Bratislava
Okres

Obec

Vyšší územný celok (NUTS III)
Bratislavský kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Žilinský kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Prešovský kraj
Ulica

Číslo

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Stredné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Východné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
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8. Miesto realizácie projektu
Región (NUTS II)
NUTS 2 Západné Slovensko
Okres

Obec

Vyšší územný celok (NUTS III)
Trnavský kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Košický kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Banskobystrický kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Nitriansky kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Trenčiansky kraj
Ulica

Číslo

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Východné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Stredné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Západné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Západné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít

9. Ciele projektu
Cieľ projektu
Rozvoj elektronických služieb zdravotníctva (eHealth)
Špecifické ciele projektu

Väzba na príslušný cieľ opatrenia
efektívna štátna správa
Väzba na príslušné aktivity opatrenia

Zavedenie nových elektronických služieb zdravotníctva,
ktoré posunú funkcionalitu NZIS na interaktívnu úroveň:
Zabezpečenie ďalšieho rozvoja a všeobecnej
použiteľnosti elektronických služieb zdravotníctva prvej
prioritnej oblasti, smerovanie k strategickým cieľom
eHealth
Vylepšenie možností používania elektronických služieb
zdravotníctva
Zefektívnenie procesov poskytovania zdravotnej
starostlivosti v kontexte vývoja európskych iniciatív
Rozšírenie funkcionality Národného zdravotného
informačného systému v súlade s požiadavkami EÚ,
odbornej obce a interoperability

2. rozvoj špecializovaných
centrálnej úrovni
2. rozvoj špecializovaných
centrálnej úrovni

služieb

eGovernmentu

na

služieb

eGovernmentu

na

2. rozvoj špecializovaných
centrálnej úrovni
2. rozvoj špecializovaných
centrálnej úrovni
2. rozvoj špecializovaných
centrálnej úrovni

služieb

eGovernmentu

na

služieb

eGovernmentu

na

služieb

eGovernmentu

na
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10. Stručný popis projektu
a) Východisková situácia
V posledných rokoch prebieha elektronizácia zdravotníctva na troch úrovniach: u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
kde ide o rozvíjanie funkcionality IS ambulancií, lekární, laboratórií, nemocníc, u relevantných subjektov, ako sú
napríklad zdravotné poisťovne, a centralizovane vo forme národného elektronického zdravotníctva. Národný eHealth
podporuje prepojenosť týchto informačných systémov jednotlivých subjektov v zdravotníctve, ktorá však nedosahuje
požadovanú úroveň, hlavne čo sa týka sémantickej a procesnej interoperability. V rámci prvej vlny elektronizácie
zdravotníctva sa podarilo vytvoriť elektronický recept v lekárni, elektronické žiadanky na laboratórne vyšetrenie,
očkovanie, lekárske vyšetrenie u lekára s notifikáciou a elektronickú zdravotnú knižku. Vybudoval sa taktiež plne funkčný
národný portál zdravia so základným odborne garantovaným obsahom, ktorý však treba naďalej rozvíjať. Zavedenie
ďalších štandardov a finančné motivovanie pre integráciu služieb je nevyhnutné, pretože jednotlivé IS majú aj naďalej
rôznu architektúru, použité štandardy a mieru funkcionality ako aj vlastnú dátovú základňu. V súčasnej situácii bolo
definovaných veľa oblastí pre ďalší rozvoj.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizáciou projektu bude rozvinuté prostredie eHealth s týmito výsledkami:
• Portál zdravia pre prístup k zdravotne relevantným informáciám a manažmentu zdravia
• Mechanizmus pre plánovanie vyšetrení a preventívnych prehliadok
• Elektronické vypísanie receptu na liek (zdravotnú pomôcku, dietetickú potravinu)
• Kontroly, monitorovanie a príprava podkladov na zúčtovanie preskripcie
• Vytvorenie prehľadnejšej a štruktúrovanejšej zdravotnej dokumentácie a konzistentného systému sprístupňovania
• Interaktívne zavedenie eZdravotného výkonu do zdravotnej knižky
• Legislatíva a štandardy pre manažment snímok PACS a pre prácu so smerníkmi
• Videokomunikačné spojenie medzi vybranými zdravotníckymi inštitúciami
• Telemonitorovacie technológie v pilote pre pacientov s vybranou diagnózou.
• Implementácia národného konektoru pre mobilitu v rámci EÚ
• Analytické a štatistické výstupy podľa typu oprávnenia
• Prepracované a spoľahlivé referenčné údaje
• Vytvorenie zdravotníckej terminológie a zavedenie klasifikačných systémov
• Personálna genomika a Plán integrovanej zdravotnej starostlivosti v pilotnom rozsahu
Projekt zabezpečí servisnú podporu, asistenciu a vzdelávacie centrum
c) Spôsob realizácie projektu
Pre úspešnú realizáciu Národného projektu budú dodržané nasledovné princípy a spôsob realizácie:
• Projekt bude realizovaný Národným centrom zdravotných informácii,
• Metodika riadenia a vývoja projektu musí byť v súlade s výnosom MF 312/2010 pre štandardy IS VS, ktorý
odporúčame rozšíriť o prispôsobené prvky RUP, PRINCE 2
• Náplň projektu bude rozdelená do domén, tie do pracovných balíkov. Domény sú rozdelené na funkčné a prierezové
(napr. bezpečnosť, integrácia).
• Základné aktivity projektu sú:
- Analýza a návrh riešenia vrátane detailnej analýzy potrieb všetkých stakeholderov a používateľov
- Implementácia zhŕňajúca rozšírenie a vývoj funkcionality
- Nasadenie do produkčného prostredia
- Testovanie, ktoré musí prebiehať počas všetkých aktivít projektu – od testov prototypu, cez alfa a beta testovanie až po
záverečné akceptačné testy
- Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
• Podporné aktivity sú:
- Riadenie projektu,
- Publicita a informovanosť,
• Celková dĺžka projektu je 32 mesiacov.
Projekt bude realizovaný nákupom služieb a zariadení podľa finančného plánu výdavkov za odbornej asistencie
dodávateľa.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu je krokom v napĺňaní poslania zdravotníctva, strategických cieľov eHealth a direktív Európskej únie,.
Projekt sleduje súčasné trendy v oblasti medicíny a elektronizácie. Implementácia štandardizovaných služieb eHealth,
ktoré motivujú a vedú výrobcov softvérov k ich rozvoju pre praktickú integráciu a pre zefektívnenie každodennej práce
zdravotníckych profesionálov, môže výrazne zlepšiť pozíciu SR v stupni rozvoja eHealth. Prijatím konsenzu pre pilotné
domény a zavedením techník pre podporu prevencie a zdravého životného štýlu získavame potenciál pre zlepšenie a
optimalizovanie procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré povedú k ekonomicky aktívnejšiemu a
spokojnejšiemu obyvateľstvu. Integračná platforma eHealth bude aj naďalej otvorená budúcim rozšíreniam a
vylepšeniam. Centrálna prevádzka zabezpečí spoľahlivé poskytovanie služieb, možnosť plánovaného rozvoja, ako i
pružné prispôsobovanie eHealth služieb dopytu. Projekt poskytuje nástroje pre riešenie závažných problémov a
zvyšovanie efektivity a transparentnosti tokov v zdravotníctve prostredníctvom analyzovania informácii podľa zásad
informačného manažmentu, čím prispeje k udržateľnosti systému.
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e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Prevádzku výsledkov projektu bude garantovať národný operátor eHealth – NCZI, ako subjekt v pôsobnosti žiadateľa.
Zabezpečí tak stanovenú úroveň elektronických služieb zdravotníctva, dokonca sa predpokladá ich ďalší rozvoj a
modernizácia. Prevádzka tak bude zaistená po technickej aj personálnej stránke. Národný operátor bude mat vyčlenené
finančné prostriedky na pokrytie operačných nákladov fungovania elektronických služieb v rozpočtovej kapitole
Ministerstva zdravotníctva SR a sprostredkovane pre Národné centrum zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľa
informačného systému účelovo viazané z verejného zdravotného poistenia a preto s minimálnym dopadom na štátny
rozpočet. Elektronické služby zdravotníctva nebudú pre používateľov spoplatnené. Na základe výsledkov CBA analýzy
predpokladáme ekonomickú udržateľnosť realizácie národného projektu.
Návratnosť investície sa predpokladá v 6. roku životnosti projektu. Tento údaj potvrdzuje nákladovo výnosová analýza
vypracovaná na základe metodiky CBA.
11. Časový rámec realizácie projektu
Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu
Názov aktivity
Hlavné aktivity
Analýza a dizajn IS
Implementácia IS
Nasadenie IS
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Testovanie IS
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

32
Začiatok
Ukončenie
realizácie aktivity realizácie aktivity
(MM/RRRR)
(MM/RRRR)
03/2013
07/2013
11/2013
07/2013
07/2013

11/2014
01/2015
08/2015
02/2015
02/2015

01/2013
01/2013

08/2015
08/2015

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov
Merná
jednotka

Typ

Názov

výsledok

Počet novovytvorených
počet
pracovných miest
Počet zavedených
počet
elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených
počet
elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a
ďalšie znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych počet
služieb
Počet zavedených
počet
transakčných služieb
Počet obcí s osídlením MRK,
počet
ktoré využívajú výsledky
projektu
Počet vydaných odpisov z IS
počet
Úspora času v peňažnom
Eur
vyjadrení

výsledok
výsledok

výsledok
výsledok
dopad
dopad
dopad
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Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

0,0000

2013

40,0000

2015

0,0000

2013

29,0000

2015

0,0000

2013

29,0000

2015

0,0000

2013

3,0000

2015

0,0000

2013

26,0000

2015

0,0000

2015

1 131,0000

2020

0,0000
3 015 998,0000

2015
2015

600 000,0000
24 127 981,0000

2020
2020
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13. Rozpočet projektu (v EUR)
Názov skupiny výdavkov

Oprávnené
výdavky
(v EUR )

Neoprávnené
výdavky
(v EUR )

637003 Propagácia, reklama a inzerci
700 000,00
637005 Špeciálne služby
14 470 000,00
711003 Nákup softvéru
19 831 350,00
713002 Nákup výpočtovej techniky
10 798 650,00
713005 Nákup špeciálnych strojov, prís
3 200 000,00
Iné neoprávnené výdavky
0,00
Spolu
49 000 000,00
Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) / obchodná verejná súťaž (OVS)
pred predložením žiadosti o NFP

Celkové
výdavky
(v EUR )

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Podiel
oprávnených
výdavkov
z celkových
výdavkov
projektu (v %)

700 000,00
14 470 000,00
19 831 350,00
10 798 650,00
3 200 000,00
0,00
49 000 000,00
áno

1,43
29,53
40,47
22,04
6,53
0,00
100,00
X nie
0,00

Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred podaním žiadosti o NFP (v EUR)

14. Zdroje financovania projektu:
Celkové výdavky projektu (v EUR )
Celkové oprávnené výdavky (v EUR )
Celkové neoprávnené výdavky (v EUR )
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR )
Intenzita pomoci (v %)
Zdroje žiadateľa celkom (v EUR )
Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR )
Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR )

49 000 000,00
49 000 000,00
0,00
49 000 000,00
100,00
0,00
0,00
49 000 000,00

15. Súlad s horizontálnymi prioritami
A / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť? Ak áno,
špecifikujte ako.

X áno

nie

Projekt posúva slovenské zdravotníctvo smerom k vedomostnej spoločnosti rozvojom samotného aspektu informatizácie
istej časti procesov, čo samozrejme posúva ďalej aj ďalšie strany pomyselného vedomostného trojuholníka vzdelávanie,
výskum a inovácie. Elektronizácia prvej etapy procesov zdravotníctva a ich rozumná centralizácia majú potenciál prispieť
k napĺňaniu cieľov národnej lisabonskej stratégie.
Z hľadiska hlavných cieľov rozvoja informačnej spoločnosti projekt uskutočňuje najmä cieľ efektívna elektronizácia
verejnej správy, a to v zmysle vybudovania Národného portálu zdravia ako základného komunikačného kanála a
prezentačného rozhrania pre prístup k službám a vybudovaniu Národného zdravotného informačného systému, ako bázy
pre elektronické zdravotné knižky občanov, procesy preskripcie a expertný systém elektronickej medikácie.
Typ
Názov
Merná Východisková
Rok
Plánovaná
Rok
jednotka hodnota
hodnota
výsledok Počet zavedených
elektronických služieb
dostupných online

počet

0,0000

2013

B / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj? Ak áno,
špecifikujte ako.

29,0000

X áno

2015

nie

Projekt umožní transformáciu spoločnosti a zdravotného systému smerom k modernej informačnej a znalostnej
spoločnosti. Tento proces ovplyvní najmä ekonomické, sociálne a inštitucionálne aspekty života, pričom vďaka eliminácii
klasických papierových dokumentov, ako sú recepty, žiadanky a podobne nebude ani environmentálny aspekt
zanedbateľný.
Realizácia nášho projektu umožní konvergenciu úrovne slovenského zdravotníctva k priemeru EÚ, postupné
odbúravanie zaostávania v informatizácii zdravotníctva a v určitých oblastiach dosiahnuť aj inovatívne a vedúce
postavenie.
Poskytovanie elektronických služieb zdravotníctva po prijatí príslušných legislatívnych zmien prispeje k ochrane
životného prostredia. Predpokladáme priamy dopad na administratívne zaťaženie písomnou formou, čo sa prejaví na
Odoslaná:
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šetrení prírodných zdrojov a znižovaní energetickej náročnosti výkonu agendy.
Typ
Názov
Merná Východisková
Rok
jednotka hodnota
výsledok Počet novovytvorených
pracovných miest
výsledok Počet zavedených
elektronických služieb
dostupných online

Plánovaná
hodnota

počet

0,0000

2013

40,0000

2020

počet

0,0000

2013

29,0000

2015

C / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske
komunity? Ak áno, špecifikujte ako.
Typ

Názov

Rok

Merná Východisková
jednotka hodnota

Rok

áno

X nie

Plánovaná
hodnota

D / Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí? Ak áno,
špecifikujte ako.

Rok

X áno

nie

Navrhované elektronické služby zdravotníctva svojím konceptom podporujú potieranie diskriminácie na základe pohlavia,
rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie.
Elektronizácia a viac prístupových komponentov pre používanie služieb umožnia odbúrať obmedzenia spôsobené
formou prístupnosti fyzického prostredia, dopravy a dostupnosti verejných služieb. Zavedené služby budú tiež vďaka
návrhu užívateľského rozhrania vhodné aj pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou.
Všeobecná dostupnosť elektronických služieb a osobitný prístup a prispôsobivosť portálového rozhrania tak zabezpečia
ich efektívne a rôznorodé používanie. Dôležitým nástrojom na dosiahnutie plánovanej príjemnej použiteľnosti služieb je
rešpektovanie stanovených princípov prístupnosti rozhraní.
Typ
Názov
Merná Východisková
Rok
Plánovaná
Rok
jednotka hodnota
hodnota
výsledok Počet zavedených
elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a
ďalšie znevýhodnené skupiny

Odoslaná:

03.12.2012

počet

0,0000

2013

29,0000

2015
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16. Zoznam povinných príloh z žiadosti o NFP
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Názov prílohy
Podrobný opis projektu
Rozpočet projektu v zmysle prílohy č. 3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov
Elektronická verzia žiadosti o NFP, podrobný opis projektu (vrátane rozpočtu projektu v zmysle prílohy č. 3.3
Písomného vyzvania na predkladanie projektov), nákladovo-výnosová analýza projektu a technická
dokumentácia na elektronickom nosiči
Kópia protokolu o vyhodnotení Návrhu koncepcie rozvoja IS
Návrh nového štandardu (ak relevantné)
Vyhlásenie o zhode s použitými štandardami
Technická dokumentácia (popis technického riešenia projektu)
Nákladovo-výnosová analýza
Čestné vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu
podpísané štatutárom žiadateľa s uvedenou sumou (vyčlenenou na prevádzku) a účelom použitia (relevantné i
pre partnera žiadateľa)
Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní projektu (ak relevantné, predkladá i partner žiadateľa)
Zmluva o partnerstve (ak relevantné)
List z vlastníctva (relevantné v prípade realizácie stavebných úprav i pre partnera žiadateľa)

Odoslaná:

03.12.2012
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17. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal
nenávratnú finančnú pomoc,
- spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP,
- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a
skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák.
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného
operačného programu.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):
JUDr.
Zuzana
Zvolenská
Podpis štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):

Miesto podpisu:
Dátum podpisu:

Odoslaná:

Bratislava
03.12.2012

03.12.2012
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18. Špecifické polia
Skupina polí
Názov pola

Odoslaná:

03.12.2012

Hodnota pola
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