Metodické usmernenie č. 4/2011
Forma a náležitosti preukazu poistenca
na verejné zdravotné poistenie
august 2011
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 1 písm. b)
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 581/2004 Z. z.“) vydáva za účelom jednotného postupu zdravotných poisťovní metodické
usmernenie o forme a náležitostiach preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie.
Článok 2
Legislatívny rámec
1. Podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 581/2004 Z. z. zdravotná poisťovňa vydáva
preukazy poistencov verejného zdravotného poistenia a európske preukazy zdravotného
poistenia.
2. Podľa § 6 ods. 10 zákona o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z. “) je zdravotná poisťovňa povinná
preukázateľne doručiť poistencovi do piatich dní od potvrdenia prihlášky na vznik
verejného zdravotného poistenia, resp. prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne preukaz
poistenca na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „preukaz poistenca“).
3. Podľa § 10a ods. 1 zákona č.580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná na základe
žiadosti poistenca vydať poistencovi európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len
„európsky preukaz“) do 30 dní od jej podania.
4. Podľa § 10a ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. zdravotná poisťovňa môže na druhej strane
preukazu poistenca vydať európsky preukaz, pričom neplatí lehota podľa bodu 3.
5. Formu preukazu poistenca kombinovaného s európskym preukazom ustanovuje
Rozhodnutie S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze zdravotného poistenia
a Rozhodnutie S2 z 12. júna 2009 o technických špecifikáciách európskeho preukazu
zdravotného poistenia, publikované v Úradnom vestníku Európskej únie z 24. apríla 2010
v čiastke C 106.
Článok 3
Forma preukazu poistenca a forma preukazu poistenca
kombinovaného s európskym preukazom
1. Preukaz poistenca vydávajú zdravotné poisťovne vo forme papierovej alebo plastovej
karty, ktorá je 53,98 mm vysoká, 85,60 mm široká a hrubá 0,76 mm. Ak je však preukaz
poistenca kombinovaný s európskym preukazom vo forme nálepky, ktorá sa má prilepiť
na zadnú stranu vnútroštátneho preukazu, kritérium o hrúbke sa neuplatňuje.
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2. Preukaz poistenca kombinovaného s európskym preukazom vydávajú zdravotné
poisťovne vo forme plastovej karty bez mikroprocesoru alebo magnetického pruhu, ktorá
je 53,98 mm vysoká, 85,60 mm široká a hrubá 0,76 mm. Ak je však preukaz poistenca
kombinovaný s európskym preukazom vo forme nálepky, ktorá sa má prilepiť na zadnú
stranu vnútroštátneho preukazu, kritérium o hrúbke sa neuplatňuje.
Článok 4
Náležitosti preukazu poistenca a náležitosti preukazu poistenca
kombinovaného s európskym preukazom
1. Preukaz poistenca
1.1.
Predná strana preukazu s názvom PREUKAZ POISTENCA VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÉHO POISTENIA obsahuje tieto údaje:
a) názov a logo zdravotnej poisťovne, ktorá preukaz poistenca vydáva,
b) titul, meno a priezvisko poistenca,
c) rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca,
d) dátum narodenia poistenca,
e) kód zdravotnej poisťovne,
f) dátum začatia platnosti preukazu poistenca.
Údaje uvedené na prednej strane preukazu poistenca sú záväzné.
1.2.

Na zadnej strane preukazu poistenca je priestor pre záznamy zdravotnej
poisťovne (napr. číslo preukazu, platnosť preukazu, pečiatka, podpis, poučenie,
interné identifikačné číslo poistenca, iné záznamy).
Údaje uvedené na zadnej strane preukazu poistenca nie sú záväzné.

1.3.

Všetky údaje na preukaze poistenca musia byť čitateľné voľným okom.

1.4.

Vzor preukazu poistenca je uvedený v prílohe č. 1.

2. Preukaz poistenca kombinovaný s európskym preukazom
2. 1.
Na prednej strane preukazu je umiestnený preukaz s názvom EURÓPSKY PREUKAZ
ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ktorý obsahuje tieto údaje:
a) priezvisko a meno držiteľa preukazu,
b) osobné identifikačné číslo držiteľa preukazu alebo ak takéto číslo neexistuje, číslo
poistenca, od ktorého sa odvodzujú práva držiteľa preukazu,
c) dátum narodenia držiteľa preukazu,
d) dátum skončenia platnosti preukazu,
e) kód ISO členského štátu, ktorý vydal preukaz: SK,
f) identifikačné číslo príslušnej zdravotnej poisťovne (používa sa 4-miestny kód
zdravotnej poisťovne) a akronym príslušnej zdravotnej poisťovne (VSZP, UNION
ZP, DOVERA ZP)
g) logické číslo preukazu (identifikačné číslo preukazu).
Predná strana preukazu poistenca kombinovaného s európskym preukazom je
záväzná.
2. 2. Na zadnej strane preukazu je umiestnený preukaz s názvom PREUKAZ POISTENCA
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ktorý obsahuje tieto údaje:
a) názov a logo zdravotnej poisťovne, ktorá preukaz poistenca vydáva,
b) titul, meno a priezvisko poistenca,
c) rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou
poisťovňou
d) dátum narodenia,
e) kód zdravotnej poisťovne,
f) dátum začatia platnosti preukazu,
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g) záznamy zdravotnej poisťovne (napr. pečiatka, podpis, poučenie, údaje na
verifikáciu európskeho preukazu, interné identifikačné číslo poistenca a pod.).
Údaje na zadnej strane preukazu uvedené pod písmenom a) až f) sú záväzné.
2.3.

Vzor preukazu poistenca kombinovaný s európskym preukazom je v prílohe č. 2.
Článok 5
Náhradný certifikát

1. V prípade mimoriadnych okolností príslušná zdravotná poisťovňa vydá poistencovi
náhradný certifikát k preukazu poistenca, resp. k preukazu poistenca kombinovaného
s európskym preukazom s dočasnou dobou platnosti. Mimoriadnymi okolnosťami môže
byť krádež alebo strata preukazu, alebo náhly odchod do iného členského štátu, ako je
príslušný členský štát v lehote príliš krátkej na vydanie príslušného preukazu.
2. Záväzný vzor náhradného certifikátu, dočasne nahradzujúceho preukaz poistenca, resp.
preukaz poistenca kombinovaný s európskym preukazom je v prílohe č. 3 a č. 4.
Článok 6
Prechodné ustanovenia
1. Európsky preukaz vydaný pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 580/2004 Z. z.
a zákona č. 581/2004 Z. z. od 01.08.2011 ostáva v platnosti do dátumu platnosti
uvedeného na európskom preukaze.
2. Preukaz poistenca vydaný pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 580/2004 Z. z.
a zákona č. 581/2004 Z. z. od 01.08.2011 ostáva v platnosti do doby zmeny zdravotnej
poisťovne, resp. do doby, kedy zaniknú skutočnosti zakladajúce účasť na verejnom
zdravotnom poistení v príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz vydala.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti metodického usmernenia č. 4/2011 sa ruší usmernenie
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o forme a náležitostiach preukazu
poistenca na verejné zdravotné poistenie zverejnené vo Vestníku úradu č. 3/2005 z 30.
apríla 2005, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.05.2005.
Článok 7
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 17. 08. 2011.
V Bratislave 17. 08. 2011
MUDr. Ján Gajdoš, v. r.
predseda
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Príloha č. 1 k MU č. 4/2011

Predná strana preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia:

Miesto pre názov a logo zdravotnej poisťovne
PREUKAZ POISTENCA
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Kód zdravotnej poisťovne:
Titul, meno, priezvisko poistenca:
Rodné číslo alebo iné identifikačné
číslo poistenca:

Dátum narodenia:

Preukaz platný od:

Zadná strana preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia:

Záznamy zdravotnej poisťovne:
Číslo preukazu:
Platnosť preukazu do:
Identifikačné číslo poistenca
dané zdravotnou poisťovnňou:
Iný záznam zdravotnej poisťovne:
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Príloha č. 2 k MU č. 4/2011

Predná strana preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia kombinovaného
s európskym preukazom zdravotného poistenia:

1) Európsky preukaz zdravotného poistenia:

Zadná strana preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia kombinovaného
s európskym preukazom zdravotného poistenia:
2) Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia:

Názov a logo ZP

PREUKAZ POISTENCA
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Titul, meno a priezvisko:
Rodné číslo:

Dátum nar.:

Platný od:

Kód ZP:

Záznam zdravotnej poisťovne:

Záznam zdravotnej poisťovne:

EP

PP
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Príloha č. 3 k MU č. 4/2011

Náhradný certifikát preukazu poistenca
verejného zdravotného poistenia

Titul, meno, priezvisko poistenca:
Dátum narodenia:
Rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca:

Názov zdravotnej poisťovne:

Kód zdravotnej poisťovne:

Platnosť potvrdenia:
od:

do:

Dátum vydania:

Podpis a pečiatka:
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Príloha č. 4 k MU č. 4/2011
Vzor náhradného certifikátu európskeho preukazu zdravotného poistenia uvedený v Rozhodnutí S2
z 12.06.2009 o technických špecifikáciách európskeho preukazu zdravotného poistenia, publikované
v Úradnom vestníku Európskej únie z 24. apríla 2010 v čiastke C 106.
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