
S080-Pohľadávka na refundáciu-SR veriteľ-verzia 

4.0.17  

Príloha č. 1 k MU č. 04/2018 

 

 

dátová štruktúra N-SEDu 080V 

p.č. 
N-SED-názov položky N-SED-časť 

N-SED-

povinnosť 

položky 

popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre ÚDZS 

2 
kód ZP  globálna P 

 kód zdravotnej poisťovne 

uvedený v Číselníku inštitúcií 

(Institution Repository), 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 

názov súboru dávky globálna P 

 ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EX

T, kde ZZ je kód zdravotnej 

poisťovne uvedený v Číselníku 

inštitúcií (Institution Repository), 

nnn  je poradové číslo dávky 

daného typu v kalendárnom 

roku, RRRR je označenie roka, 

KK je označenie štvrťroka (01 – 

04), ktorého sa dávka týka, Typ 

je číselné označenie dávky-080V 

a EXT je v prípade súboru v xml 

je „xml“ (príklad: 

2562_001_201902_080V.xml).  

5 charakter dávky globálna P nová, opravná 

6 dlžnícky štát globálna P 
číselník alfa -2miestny podľa ISO 

3166-1 

7 
dátum vystavenia dokladu globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum 

vystavenia individuálnej 

rekapitulácie. 

8 zodpovedná osoba globálna P 
osoba zodpovedná za správnosť 

účtovného dokladu 

9 
Celkový počet individuálnych 

pohľadávok 
globálna P   

10 
Celková suma individuálnych 

pohľadávok 
globálna P 

súčet hodnôt individuálnych 

pohľadávok v eur 

11 Mena globálna P EUR 

12 Polrok globálna P 
polrok, ktorého sa pohľadávky 

týkajú 

13 Rok globálna P 
rok, ktorého sa pohľadávky 

týkajú 

14 Dátum predloženia globálna P 
dátum predloženia globálnej 

pohľadávky zo ZP do ÚDZS 

15 identifikačné číslo VI individuálna P   
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16 názov VI individuálna P   

17 identifikačné číslo DI individuálna P   

18 názov DI individuálna P   

19 

Dátum zaznamenania 

pohľadávky veriteľskou 

inštitúciou 

individuálna P 

V tvare RRRRMMDD, dátum 

posledného dňa v štvrťroku, za 

ktorý sa dávka predkladá. 

20 Priezvisko individuálna P   

21 Meno individuálna P   

22 Dátum narodenia individuálna P RRRRMMDD 

23 Pohlavie individuálna P číselník 

24 OIČ v príslušnom členskom štáte individuálna P   

25 
OIČ v členskom štáte pobytu 

alebo bydliska 
individuálna N   

26 Nárokový doklad individuálna P číselník 

27 Číslo EPZP individuálna PP ak doklad EPZP=01 

28 Platnosť od individuálna PP 
RRRRMMDD, všetky doklady 

okrem EPZP 

29 Platnosť do individuálna P RRRRMMDD 

30 
Dátum vydania nárokového 

dokladu 
individuálna PP 

Pri všetkých nárokových 

dokladoch , okrem EPZP 

31 Celková výška dávok individuálna P 
celková suma poskytnutých 

dávok 

32 povaha dávok individuálna P  číselník 

33 obdobie dávok od individuálna P RRRRMMDD 

34 obdobie dávok do individuálna P RRRRMMDD 

35 
Suma za lekárske ošetrenie individuálna N 

PAS, ŠAS (výkony plus 

pripočítateľné položky, A lieky), 

náklady na kapitáciu  

36 Suma za lieky individuálna N lieky (len receptové) 

37 Suma za zubné ošetrenie individuálna N 
stomatologická ZS (mimo 

zubných náhrad) 

38 Suma za dlhodobú starostlivosť individuálna N nevykazuje sa  

39* 
hospitalizácia od  individuálna PP 

RRRRMMDD, ak suma za 

hospitalizáciu je rovná alebo 

väčšia 0 

40* 
hospitalizácia do  individuálna PP 

 RRRRMMDD, ak suma za 

hospitalizáciu je rovná alebo 

väčšia 0 
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41* Suma za hospitalizáciu individuálna N 
hospitalizácia vrátane kúpeľnej 

starostlivosti 

42* 
popis iných dávok individuálna PP 

ak suma za iné dávky  je rovná 

alebo väčšia 0, popis iných 

dávok skratky 

43* 

suma  za iné dávky  individuálna N 

zdravotnícke pomôcky, LSPP, 

SVaLZ, doprava, ZZS, zubné 

náhrady, ŠZM,  ošetrovateľská 

ZS, zdravotný výkony v DSS (do 

času kým nebude účinné nové 

nariadenie, ktoré rozširuje  vecný 

rozsah  o dávky DDS) a iné 

bližšie nešpecifikované 

44 

číslo individuálnej rekapitulácie individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  

číselné označenie individuálnej 

pohľadávky pridelené ZP podľa 

dohodnutého algoritmu 

45 

Suma individuálnej rekapitulácie individuálna P 

súčet hodnôt výdavkov za 

lekárske ošetrenie, lieky , zubné 

ošetrenie, hospitalizáciu, iné 

dávky  

46 splatnosť individuálna P lehota v kalendárnych dňoch 

      

 P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka  

 

* poznámka: položky 39;40;41;42;43 sa môže v jednom SED S080 opakovať pri čerpaní viacerých 

hospitalizácii alebo iných dávok v účtovnom období 

 

 

 

S080-číselníky-verzia 4.0.17 

   

Príloha č. 1a k MU č. 04/2018 

 

 

č.položky - 

4.0.17 názov  

číselníková 

hodnota popis poznámka 

1.3.2./1.6.2 Mena BGN bulharský leva   

1.3.2./1.6.2 Mena CZK česká koruna   

1.3.2./1.6.2 Mena DKK dánska koruna   

1.3.2./1.6.2 Mena EUR euro   

1.3.2./1.6.2 Mena GBP britská libra   

1.3.2./1.6.2 Mena HRK chorvátska kuna   

1.3.2./1.6.2 Mena HUF maďarský forint   

1.3.2./1.6.2 Mena CHF švajčiarsky frank   
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1.3.2./1.6.2 Mena ISK islandská koruna   

1.3.2./1.6.2 Mena PLN poľský zlotý   

1.3.2./1.6.2 Mena RON rumunský lei   

1.3.2./1.6.2 Mena SEK švédska koruna   

1.4. Polrok 01 1.polrok   

1.4. Polrok 02 2.polrok   

1.4.1.4. Pohlavie 01 mužské   

1.4.1.4. Pohlavie 02 ženské    

1.4.1.4. Pohlavie 98 neznáme   

1.5.1. Nárokový doklad 01 EPZP   

1.5.1. Nárokový doklad 02 NC k EPZP   

1.5.1. Nárokový doklad 03 PD S1 bydlisko 

1.5.1. Nárokový doklad 04 PD S2 plánovaná liečba 

1.5.1. Nárokový doklad 05 PD S3 bývalý cezhraničný pracovník 

1.5.1. Nárokový doklad 06 S037 

pokračovanie/rozšírenie 

plánovanej liečby 

1.5.1. Nárokový doklad 07 S072 bydlisko 

1.5.1. Nárokový doklad 08 S045 pobyt 

1.5.1. Nárokový doklad 09 S008 plánovaná liečba 

1.5.1. Nárokový doklad 10 E106 bydlisko 

1.5.1. Nárokový doklad 11 E109 bydlisko 

1.5.1. Nárokový doklad 12 E112 plánovaná liečba 

1.5.1. Nárokový doklad 13 E120 bydlisko 

1.5.1. Nárokový doklad 14 E121 bydlisko 

1.7.1. Povaha dávok 01 Choroba   

1.7.1. Povaha dávok 02 Materstvo, otcovstvo   

1.7.1. Povaha dávok 03 Nepracovný úraz   

1.7.1. Povaha dávok 04 

Dávky dlhodobej 

starostlivosti   
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Príloha č. 2 k MU č. 04/2018 

 

Štruktúra časti 1.7.3. SEDu S080 / 1.6.4 SEDu DA010 

 

SED S080 Položka 1.7.3. SED DA010 Položka 1.6.4. Zahŕňa 

1.7.3.1. – Suma za 

lekárske ošetrenie 

1.6.4.1. – Suma za lekárske 

ošetrenie 

PAS, ŠAS (výkony plus pripočítateľné 

položky, A lieky), náklady na kapitáciu  

1.7.3.2 – Suma za lieky  1.6.4.2 – Suma za lieky  lieky (len receptové) 

1.7.3.3. – Suma za zubné 

ošetrenie  

1.6.4.3. – Suma za zubné 

ošetrenie  
stomatologická ZS (mimo zubných náhrad) 

1.7.3.4.- Suma za 

dlhodobú starostlivosť 

1.6.4.4.- Suma za dlhodobú 

starostlivosť 

Ako samostatná položka po nadobudnutí 

účinnosti novely nariadenia 883/04 a 987/09, 

ktorá rozširuje vecný rozsah o dávky 

dlhodobej starostlivosti. 

1.7.3.5.1.2-Suma za 

hospitalizáciu 

1.6.4.5.1.2-Suma za 

hospitalizáciu 
hospitalizácia vrátane kúpeľnej starostlivosti 

1.7.3.6.1.2. – Výška iných 

dávok 

1.6.4.6.1.2. – Výška iných 

dávok 

zdravotnícke pomôcky, LSPP, ústavná 

pohotovosť, SVaLZ, doprava, ZZS, zubné 

náhrady, ŠZM, ošetrovateľská ZS, zdravotné 

výkony v DSS 

   

Členenie a označovanie nákladov na „Iné dávky“ (SED S080 položka 1.7.3.6.1.1. - Opis iných 

dávok/SED da010 položka 1.6.4.6.1.1.)je nasledovné: 

Označenie   zahŕňa 

SVaLZ   SVaLZ 

DOPR   doprava 

ZZS   LSPP, ZZS, ústavná pohotovosť 

ZPM   ŠZM, zdravotnícke pomôcky, zubné náhrady 

INÉ   ostatné (vrátane ošetrovateľskej ZS) 
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Príloha č. 3 k MU č. 04/2018 

 

Zoznam štátov - ISO kód 3166-1, číselné kódy štátov 

   

Štát ISO kód 3166-1 Číselný kód štátu 

Belgicko BE 10 

Cyprus CY 11 

Česká republika CZ 12 

Dánsko DK 13 

Estónsko EE 14 

Fínsko FI 15 

Francúzsko FR 16 

Grécko GR 17 

Holandsko NL 18 

Írsko IE 19 

Island IS 20 

Lichtenštajnsko LI 21 

Litva LT 22 

Lotyšsko LV 23 

Luxembursko LU 24 

Maďarsko HU 25 

Malta MT 26 

Nemecko DE 27 

Nórsko NO 28 

Poľsko PL 29 

Portugalsko PT 30 

Rakúsko AT 31 

Slovinsko SI 32 

Španielsko ES 33 

Švajčiarsko CH 34 

Švédsko SE 35 

Taliansko IT 36 

Veľká Británia UK 37 
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Bulharsko BG 38 

Rumunsko RO 39 

Chorvátsko HR 40 
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S081-Potvrdenie prijatia pohľadávky na 

refundáciu-SR veriteľ-verzia 4.0.17   

Príloha č. 4 k MU č. 04/2018 

 

 

dátová štruktúra N-SEDu 081V 

p.č. 

N-SED- 

názov položky N-SED-časť 

N-SED- 

povinnosť položky popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre ZP 

2 kód ÚDZS  globálna P 9999 

3 
dátum vytvorenia 

dávky globálna P RRRRMMDD 

4 
názov súboru 

dávky globálna P 

 ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód 

zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku inštitúcií 

(Institution Repository), nnn  je poradové číslo dávky 

daného typu v kalendárnom roku, RRRR je označenie 

roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa 

dávka týka, Typ je číselné označenie dávky-081V 

a EXT je v prípade súboru v xml je „xml“ (príklad: 

2562_001_201902_080D.xml).  

5 charakter dávky globálna P   

6 dlžnícky štát globálna P číselník alfa - 2miestny podľa ISO 3166-1 

7 
dátum vystavenia 

dokladu globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia potvrdenia o 

prijatí ÚDZS 

8 
zodpovedná 

osoba globálna P osoba zodpovedná za správnosť účtovného dokladu 

9 

Referenčné číslo 

globálnej 

pohľadávky 

pridelené 

veriteľským 

styčným orgánom globálna   číslo globálnej pohľadávky pridelené ÚDZS 

10 

názov súboru 

dávky s NSEDom 

080V     

názov súboru, ktorým boli pohľadávky ZP predložené 

úradu 

11 

Dátum prijatia 

globálnej 

pohľadávky do  

dlžníckeho 

styčného orgánu   globálna P RRRRMMDD 

12 

dátum splatnosti 

globálnej 

pohľadávky SO 

EU globálna P RRRRMMDD 

13 
číslo individuálnej 

rekapitulácie individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné označenie 

individuálnej pohľadávky pridelené ZP podľa 

dohodnutého algoritmu 
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14 

Celková výška 

dávok v ind. 

rekapitulácii individuálna P celková suma poskytnutých dávok v eur 

     

 P – povinná položka 
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S082-Námietka k pohľadávke na refundáciu-SR 

veriteľ-verzia 4.0.17   

Príloha č. 5 k MU č. 04/2018 

 

 

dátová štruktúra N-SEDu 082V 

p.č. 
N-SED-názov položky N-SED-časť 

N-SED-

povinnosť 

položky 

popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre ZP 

2 kód ÚDZS globálna P 9999 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 

názov súboru dávky globálna P 

 ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód 

zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku inštitúcií 

(Institution Repository), nnn  je poradové číslo dávky 

daného typu v kalendárnom roku, RRRR je označenie 

roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa 

dávka týka, Typ je číselné označenie dávky-082V 

a EXT je v prípade súboru v xml je „xml“ (príklad: 

2562_001_201902_082V.xml). 

5 charakter dávky globálna P nová, opravná 

6 dlžnícky štát globálna P číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1 

7 
dátum vystavenia 

dokladu 
globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia námietky 

úradom 

8 zodpovedná osoba globálna P osoba zodpovedná za správnosť účtovného dokladu 

9 

Referenčné číslo 

globálnej pohľadávky 

pridelené veriteľským 

styčným orgánom 

globálna P číslo globálnej pohľadávky pridelené ÚDZS 

10 

poradové číslo 

globálnej námietky na 

danú globálnu 

pohľadávku na štát 

globálna P 

 poradové číslo globálnej námietky k danej globálnej 

pohľadávke v tvare ff_082 , kde ff je dvojmiestne 

proadové číslo - ako 01 -prvá;02-druhá až 99-

deväťdesiatdeviata a 082 je príznak námietky 

11 
Celkový počet 

námietok 
globálna P celkový počet individuálnych námietok 

12 
Celková suma 

námietok 
globálna P súčet námietok za všetky individuálne námietky 

13 Mena globálna P EUR 

14 Dátum predloženia globálna P dátum prijatia námietky z dlžníckeho SO na ÚDZS 

15 Priezvisko individuálna P   

16 Meno individuálna P   

17 Dátum narodenia individuálna P RRRRMMDD 

18 Pohlavie individuálna P číselník 
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19 
OIČ v príslušnom 

členskom štáte 
individuálna P   

20 
OIČ v členskom štáte 

pobytu alebo bydliska 
individuálna N   

21 Kód námietky individuálna P číselník dôvodov námietky 

22 

Kód námietky - 

informácia o dátume 
individuálna PP 

V prípade špecifických dôvodov námietky je údaj  o 

dátume povinný.  Ide o nasledovné dôvody námietky:  

„Kód námietky“ = „10 - Náklady majú byť uhradené 

formou pevne stanovených súm od“, „11 - Náklady 

majú byť uhradené formou pevne stanovených súm 

do“, „15 - Nárok v štáte bydliska začal dňa“, „16 - 

Dávky zrejme súvisia s pracovným úrazom, ktorý sa 

stal dňa“, „17 - Osoba zomrela dňa“, „22 - Pohľadávka 

bola uplatnená po lehote“ alebo „23 - Odpoveď na 

námietku bola prijatá po lehote“: 

23 
Kód  námietky - iná 

informácia 
individuálna PP ak "kód námietky"="99" 

24 

Duplicitná globálna 

pohľadávka predložená 

veriteľským styčným 

orgánom 

individuálna PP Ak„Kód námietky“ = „14 - Duplicitná faktúra“: 

25 

Číslo duplicitnej 

individuálnej 

pohľadávky pridelené 

veriteľským styčným 

orgánom 

individuálna PP Ak„Kód námietky“ = „14 - Duplicitná faktúra“: 

26 
Suma  individuálnej 

námietky 
individuálna P Uveďte sumu, ktorá sa považuje za dlžnú. 

27 doklady k námietke individuálna N 
doklad v prílohe preukazujúci opodstatnenosť 

námietky podľa  národného číselníka  v prílohe č.5b 

28 

číslo individuálnej 

rekapitulácie 
individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné označenie 

individuálnej pohľadávky pridelené ZP podľa 

dohodnutého algoritmu 

29 
poradové číslo 

ind.námietky  
individuálna P 

podľa dohodnutého algoritmu v tvare 

aabcddeeee_ff_082 

     

 P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka  

 

 

S082-číselníky-verzia č.4.0.17 
Príloha č. 5a k MU č. 04/2018 

 

    

č.položky - 

4.0.17 
názov číselníková hodnota popis -SK 

1.4.1.4. Pohlavie 1 mužské 
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1.4.1.4. Pohlavie 2 ženské  

1.4.1.4. Pohlavie 98 neznáme 

1.5. Kód námietky 01 Tento dokument sa nás netýka. 

1.5. Kód námietky 
02 

Kód inštitúcie  je nesprávny. Prosím 

poskytnite správny kód. 

1.5. Kód námietky 
03 

Identifikácia osoby na základe poskytnutých 

údajov nie je možná. Prosím o preverenie. 

1.5. Kód námietky 
04 

Nárokový doklad  nie je známy alebo sa 

nenašiel . Prosím poskytnite kópiu. 

1.5. Kód námietky 
05 

Možné podozrenie na plánované ošetrenie.  

Prosím  o preverenie. 

1.5. Kód námietky 
06 

Obdobia hospitalizácie sa prekrývajú. Prosím 

o úpravu pohľadávky. 

1.5. Kód námietky 

07 

osoba nebola poistená počas obdobia 

čerpania dávok. Prosím poskytnite kópiu 

nárokového dokladu. 

1.5. Kód námietky 
08 

Obdobie poskytnutia vecných dávok je mimo 

platnosť nárokového dokladu. 

1.5. Kód námietky 

09 

Obdobie poskytnutia vecných dávok spadá 

čiastočné do obdobia nároku.  Prosím o 

úpravu pohľadávky. 

1.5. Kód námietky 

10 

Náklady majú byť uhradené formou pevne 

stanovených súm od  (mal by sa uviesť 

dátum). 

1.5. Kód námietky 
11 

Náklady majú byť uhradené formou pevne 

stanovených súm do  (mal sa uviesť dátum). 

1.5. Kód námietky 12 Osoba nie je zapísaná v nárokovom doklade. 

1.5. Kód námietky 13 Nárokový doklad nebol registrovaný. 

1.5. Kód námietky 14 
Duplicitná faktúra (číslo duplicitnej faktúry by 

malo byť uvedené) 

1.5. Kód námietky 15 
Nárok v štáte bydliska vznikol dňa ( mal by sa 

uviesť dátum) 

1.5. Kód námietky 16 
Dávky zrejme súvisia s pracovným úrazom, 

ktorý sa stal dňa (mal by sa uviesť dátum). 

1.5. Kód námietky 17 
Osoba zomrela dňa (mal by sa uviesť 

dátum). 

1.5. Kód námietky 18 
Nedostatočné informácie o poskytnutých 

iných dávkach. Prosím o špecifikáciu. 

1.5. Kód námietky 19 
Celková výška pohľadávky je odlišná od 

sumy individuálnych pohľadávok 

1.5. Kód námietky 20 
Celková výška individuálnej pohľadávky je 

odlišná od súm za jednotlivé dávky 
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1.5. Kód námietky 21 
Náklady na dávky boli refundované v plnom 

rozsahu alebo čiastočne poistencovi. 

1.5. Kód námietky 22 
Pohľadávka predložená po lehote (mal by sa 

uviesť dátum) 

1.5. Kód námietky 23 Odpoveď na námietka prijatá po lehote  

1.5. Kód námietky 99 Iné 

1.4.2/1.9.2 Mena BGN bulharský leva 

1.4.2/1.9.2 Mena CZK česká koruna 

1.4.2/1.9.2 Mena DKK dánska koruna 

1.4.2/1.9.2 Mena EUR euro 

1.4.2/1.9.2 Mena GBP britská libra 

1.4.2/1.9.2 Mena HRK chorvátska kuna 

1.4.2/1.9.2 Mena HUF maďarský forint 

1.4.2/1.9.2 Mena CHF švajčiarsky frank 

1.4.2/1.9.2 Mena ISK islandská koruna 

1.4.2/1.9.2 Mena PLN poľský zlotý 

1.4.2/1.9.2 Mena RON rumunský lei 

1.4.2/1.9.2 Mena SEK švédska koruna 

 

 

 

Príloha č. 5b k MU č. 04/2018 

Číselník druhu podkladov k námietkam a odpovediam na námietky   

 

kód popis 

01 EHIC 

02 REPL 

03 E001 

04 E106 

05 E109 

06 E112 

07 E120 

08 E121 

09 E108 

10 E108 v  kombinácii s nárokovým dokladov (ďalej len „ND“) 

11 S1 
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12 S2 

13 S3 

14 DA1-používa sa iba pre AW_BUC_05 

15 špecifikácia výdavkov 

16 špecifikácia vecných dávok 

17 doklad o poistení v inom ČŠ 

18 E123-používa sa iba pre AW_BUC_05 

19 doklad o prekrývaní hospitalizácie 

20 dobropis 

21 iné 

22 žiadne 

23 S072-ND bydlisko 

24 S073-Registrácia ND v štáte bydliska 

25 S016-Zrušenie/zmena ND 

26 S017-Odpoveď na zrušenie/zmenu ND 

27 S018-Zrušenie/zmena registrácie 

28 S019-Odpoveď na zrušenie/zmenu registrácie 

29 E107-žiadosť o ND 

30 Zmena príslušnej inštitúcie  

31 E104 

32 S041 

33 S045-ND-pobyt 

34 DA002-ND-pobyt alebo bydlisko -používa sa iba pre AW_BUC_05 

35 DA007-ND-plánovaná ZS-používa sa iba pre AW_BUC_05 

36 DA003-zrušenie ND-pobyt alebo bydlisko-Používa sa iba pre AW_BUC_05 
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S084-Odpoveď na námietka k pohľadávke na refundáciu-

SR veriteľ-verzia 4.0.17   

Príloha č. 6 k MU č. 04/2018 

 

 

dátová štruktúra N-SEDu 084V 

p.č. 
N-SED-názov položky N-SED-časť 

N-SED-

povinnosť 

položky 

popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre úrad 

2 kód ZP  globálna P 
 kód zdravotnej poisťovne uvedený v 

Číselníku inštitúcií (Institution Repository), 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 

názov súboru dávky globálna P 

 ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je 

kód zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku 

inštitúcií (Institution Repository), nnn  je 

poradové číslo dávky daného typu 

v kalendárnom roku, RRRR je označenie roka, 

KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa 

dávka týka, Typ je číselné označenie dávky-

084V a EXT je v prípade súboru v xml je 

„xml“ (príklad: 2562_001_201902_084V.xml). 

5 charakter dávky globálna P nová, opravná 

6 dlžnícky štát globálna P číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1 

7 dátum vystavenia dokladu globálna P 
RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia 

odpovede na námietky ZP 

8 zodpovedná osoba globálna P 
osoba zodpovedná za správnosť účtovného 

dokladu 

9 

Referenčné číslo globálnej 

pohľadávky pridelené 

veriteľským styčným orgánom 

globálna P číslo globálnej pohľadávky pridelené ÚDZS 

10 

poradové číslo globálnej 

námietky na danú globálnu 

pohľadávku na štát 

globálna P 

 poradové číslo globálnej námietky k danej 

globálnej pohľadávke v tvare ff_082 , kde ff je 

dvojmiestne poradové číslo - ako 01 -prvá;02-

druhá až 99-deväťdesiatdeviata a 082 je 

príznak námietky 

11 
Celkový počet odpovedí na 

námietky 
globálna P celkový počet individuálnych námietok 

12 
Celková suma akceptovaných 

námietok 
globálna P 

súčet  súm akceptovaných námietok za 

všetky ind.pohľadávky 

13 Mena globálna P EUR 

14 Dátum predloženia globálna P dátum predloženia odpovede zo ZP na ÚDZS 

15 Priezvisko individuálna P   

16 Meno individuálna P   

17 Dátum narodenia individuálna P RRRRMMDD 
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18 Pohlavie individuálna P číselník 

19 
OIČ v príslušnom členskom 

štáte 
individuálna P   

20 
OIČ v členskom štáte pobytu 

alebo bydliska 
individuálna N   

21 Kód odpovede na  námietku individuálna P číselník odpovedí na  námietku 

22 

Dátum dopĺňajúci odpoveď na 

námietku  
individuálna PP 

 V prípade špecifických kódov odpovede sa 

vyžadujú informácie o dátume.Vyplňte 

nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede na 

námietku“ = „03 - Námietka po lehote, prijatá 

dňa“ alebo „06 - Primárny (prednostný) nárok 

v štáte bydliska vzniká dňa“: 

23 
Kód  námietky - iná 

informácia 
individuálna PP ak "kód námietky"="99" 

24 Dávky po uznanej námietke individuálna PP 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

25 

Povaha dávok 

individuálna PP 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

26 

obdobie dávok od 

individuálna PP 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

27 

obdobie dávok do 

individuálna PP 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

28 

Výška všetkých dávok 

individuálna PP 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

Uvádza sa celková suma , ktorá sa ma 

čiastočnom alebo celkovom uznaní námeitky 

refundovať VI 

29 

Suma za lekárske ošetrenie 

individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

30 

Suma za lieky 

individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  
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pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

31 

Suma za zubné ošetrenie 

individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

32 

Suma za dlhodobú 

starostlivosť 

individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

33 

hospitalizácia od  

individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

34 

hospitalizácia do  

individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

35 

Suma za hospitalizáciu 

individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

36 

popis iných dávok 

individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

37 suma za iné dávky  individuálna N   

38 
Suma uznanej individuálnej 

námietky M P 

Namietaná suma zo strany dlžníckej inštitúcie, 

ktorá bola  akceptovaná veriteľom. Táto suma 

znižuje sumu pohľadávky. 

39 Mena  M P mena veriteľa 

40 poradové číslo   ind.námietky  individuálna P 
podľa dohodnutého algoritmu v tvare 

aabcddeeee_ff_082 

41 
poradové číslo  odpovede na 

ind. námietku individuálna P 

podľa dohodnutého algoritmu v tvare 

aabcddeeee_ff_084 

42 
doklady k odpovedi na 

námietku v prílohe individuálna N 

doklad v prílohe preukazujúci opodstatnenosť  

pohľadávky  -  podľa národného číselníka v 

prílohe č. 5b obsahuje nárokové doklady, 

vybrané SEDy k zániku/zmene  nároku a 

registrácie, doklady o bydlisku, doklady 

poistení v inom štáte a p. 
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43 
číslo individuálnej 

rekapitulácie individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné označenie 

individuálnej pohľadávky pridelené úradom 

podľa dohodnutého algoritmu 

     

 P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka  

 

 

S084-číselníky-verzia 4.0.17  

Príloha č. 6a k MU č. 04/2018 

 

 

č.položky - 4.0.17 názov 
číselníková 

hodnota 
popis -SK 

1.5.2./1.9.2. Mena BGN bulharský leva 

1.5.2./1.9.2. Mena CZK česká koruna 

1.5.2./1.9.2. Mena DKK dánska koruna 

1.5.2./1.9.2. Mena EUR euro 

1.5.2./1.9.2. Mena GBP britská libra 

1.5.2./1.9.2. Mena HRK chorvátska kuna 

1.5.2./1.9.2. Mena HUF maďarský forint 

1.5.2./1.9.2. Mena CHF švajčiarsky frank 

1.5.2./1.9.2. Mena ISK islandská koruna 

1.5.2./1.9.2. Mena PLN poľský zlotý 

1.5.2./1.9.2. Mena RON rumunský lei 

1.5.2./1.9.2. Mena SEK švédska koruna 

2.1.4.1.4. Pohlavie 01 mužské 

2.1.4.1.4. Pohlavie 02 ženské  

2.1.4.1.4. Pohlavie 98 neznáme 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 01 

plné uznanie námietky a zníženie 

príslušnej pohľadávky 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 02 

čiastočné uznanie námietky a zníženie 

príslušnej pohľadávky 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 03 

námietka po lehote, prijatá dňa [zadať 

dátum] 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 04 aktualizovali sa požadované informácie 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 05 

po kontrole sa nenašla žiadna duplicitná 

faktúra 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 06 

primárny (prednostný) nárok v štáte 

bydliska vzniká dňa [zadať dátum] 
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1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 07 

rodinný príslušník nemá nárok v štáte 

bydliska 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 08 

náklady nemajú byť uhradené formou 

pevne stanovených súm 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 09 

rodinný príslušník je teraz 

uvedený/registrovaný  v nárokovom 

doklade 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 10 

podľa pripojených dokladov sa pohľadávka 

musí zaplatiť 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 11 

v prílohe zasielame nárokový doklad 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 12 

v prílohe zasielame požadované doklady 

1.5. 

Kód odpovede na 

námietku 99 

Iné 

1.8.1.1. Povaha dávok 01 choroba 

1.8.1.1. Povaha dávok 02 materstvo, otcovstvo 

1.8.1.1. Povaha dávok 03 nepracovný úraz 

1.8.1.1. Povaha dávok 04 dávky dlhodobej starostlivosti 
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Príloha č. 7 k MU č. 04/2018 

 

S085-Dobropis k pohľadávke na refundáciu-SR veriteľ-verzia 4.0.17 

dátová štruktúra N-SEDu 085V 

p.č. 
N-SED-názov položky N-SED-časť 

N-SED-povinnosť 

položky 
popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre ÚDZS 

2 kód ZP  globálna P 

 kód zdravotnej poisťovne uvedený v 

Číselníku inštitúcií (Institution 

Repository), 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 názov súboru dávky globálna P 

 ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde 

ZZ je kód zdravotnej poisťovne uvedený 

v Číselníku inštitúcií (Institution 

Repository), nnn  je poradové číslo 

dávky daného typu v kalendárnom roku, 

RRRR je označenie roka, KK je 

označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého 

sa dávka týka, Typ je číselné označenie 

dávky-085V a EXT je v prípade súboru 

v xml je „xml“ (príklad: 

2562_001_201902_085V.xml). 

5 charakter dávky globálna P  Nová, Opravná 

6 dlžnícky štát globálna P 

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-

1 

7 
dátum vystavenia 

dokladu globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia 

dobropisu ZP 

8 zodpovedná osoba globálna P 

osoba zodpovedná za správnosť 

účtovného dokladu 

9 

Referenčné číslo 

globálnej pohľadávky 

pridelené veriteľským 

styčným orgánom globálna P 

číslo globálnej pohľadávky pridelené 

úradom 

10 
celkový počet 

dobropisov globálna P   

11 
Celková suma 

dobropisov globálna P súčet súm individuálnych dobropisov 

12 Mena globálna P eur 

13 

Dátum predloženia 

dobropisov zo ZP na 

ÚDZS globálna P 

RRRRMMDD 

14 Priezvisko individuálna P   

15 Meno individuálna P   
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16 Dátum narodenia individuálna P RRRRMMDD 

17 Pohlavie individuálna P číselník 

18 
OIČ v príslušnom 

členskom štáte 
individuálna P   

19 
OIČ v členskom štáte 

pobytu alebo bydliska 
individuálna N   

20 Povaha dávok individuálna P číselník 

21 
celková suma 

ind.dobropisu individuálna P súčet dobropisovaných dávok 

22 mena individuálna P eur 

23 dávky dobropisované od individuálna P RRRRMMDD 

24 dávky dobropisované do individuálna P RRRRMMDD 

25 
Suma za lekárske 

ošetrenie individuálna N   

26 Suma za lieky individuálna N   

27 
Suma za zubné 

ošetrenie individuálna N   

28 
Suma za dlhodobú 

starostlivosť individuálna N   

29 hospitalizácia od  individuálna PP   

30 hospitalizácia do  individuálna PP   

31 Suma za hospitalizáciu individuálna N   

32 popis iných dávok individuálna PP   

33 suma  za iné dávky  individuálna N   

34 
číslo individuálnej 

rekapitulácie individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné 

označenie individuálnej pohľadávky 

pridelené ZP podľa dohodnutého 

algoritmu 

35 číslo dobropisu individuálna P 

10 miestne označenie dobropisu 

pridelené ZP podľa dohodnutého 

algoritmu 

     

 P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka  

 

S085-číselníky-verzia 4.0.17  

Príloha č. 7a k MU č. 04/2018 

 

   

č. položky -4.0.17 názov 

číselníková 

hodnota popis -SK 
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1.4.2./1.5.2 Mena BGN bulharský leva 

1.4.2./1.5.2 Mena CZK česká koruna 

1.4.2./1.5.2 Mena DKK dánska koruna 

1.4.2./1.5.2 Mena EUR euro 

1.4.2./1.5.2 Mena GBP britská libra 

1.4.2./1.5.2 Mena HRK chorvátska kuna 

1.4.2./1.5.2 Mena HUF maďarský forint 

1.4.2./1.5.2 Mena CHF švajčiarsky frank 

1.4.2./1.5.2 Mena ISK islandská koruna 

1.4.2./1.5.2 Mena PLN poľský zlotý 

1.4.2./1.5.2 Mena RON rumunský lei 

1.4.2./1.5.2 Mena SEK švédska koruna 

1.4.1.4. Pohlavie 01 mužské 

1.4.1.4. Pohlavie 02 ženské  

1.4.1.4. Pohlavie 98 neznáme 

1.6.1. Povaha dávok 01 Choroba 

1.6.1. Povaha dávok 02 Materstvo, otcovstvo 

1.6.1. Povaha dávok 03 Nepracovný úraz 

1.6.1. Povaha dávok 04 Dávky dlhodobej starostlivosti 
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S087-Námietka k dobropisu k pohľadávke 

na refundáciu-SR veriteľ-verzia 4.0.17    

Príloha č. 8 k MU č. 04/2018 

 

 

dátová štruktúra N-SEDu 087V 

p.č. 
N-SED-názov položky N-SED-časť 

N-SED-

povinnosť 

položky 

popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre ZP 

2 kód ÚDZS globálna P 9999 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 názov súboru dávky globálna P 

 ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je 

kód zdravotnej poisťovne uvedený v 

Číselníku inštitúcií (Institution Repository), 

nnn  je poradové číslo dávky daného typu 

v kalendárnom roku, RRRR je označenie 

roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04), 

ktorého sa dávka týka, Typ je číselné 

označenie dávky-087V a EXT je v prípade 

súboru v xml je „xml“ (príklad: 

2562_001_201902_087V.xml). 

5 charakter dávky globálna P  Nová, Opravná 

6 dlžnícky štát globálna P číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1 

7 dátum vystavenia dokladu globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia 

námietky k dobropisu úradom 

8 zodpovedná osoba globálna P 

osoba zodpovedná za správnosť účtovného 

dokladu 

9 

Referenčné číslo globálnej 

pohľadávky pridelené 

veriteľským styčným 

orgánom globálna P číslo globálnej pohľadávky pridelené úradom 

10 
celkový počet námietok k 

dobropisom globálna P   

11 
Celková suma námietok k 

dobropisom globálna P 

súčet súm námietok k  individuálnym 

dobropisom 

12 Mena globálna P eur 

13 

Dátum predloženia 

námietok k dobropisom z 

ÚDZS do ZP globálna P 

RRRRMMDD 

14 Priezvisko individuálna P   

15 Meno individuálna P   

16 Dátum narodenia individuálna P RRRRMMDD 
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17 Pohlavie individuálna P číselník 

18 
OIČ v príslušnom 

členskom štáte 
individuálna P   

19 
OIČ v členskom štáte 

pobytu alebo bydliska 
individuálna N   

20 Povaha dávok individuálna P číselník 

21 Kód námietky k dobropisu individuálna P číselník 

22 
kód námietky k dobropisu 

= INE individuálna PP ak kod námiekty =99 

23 celková suma ind.námietky individuálna P 

suma námietky k dobropisu z pohľadu 

dlžníka, pôvodný dobropis je znížený o túto 

sumu 

24 
celková suma 

ind.dobropisu individuálna P 

aktuálna suma ind. dobropisu po zohľadnení 

celkovej sumy ind.námietky  

25 
číslo individuálnej 

rekapitulácie individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné 

označenie individuálnej pohľadávky 

pridelené ZP podľa dohodnutého algoritmu 

26 číslo dobropisu individuálna P 

10 miestne označenie dobropisu pridelené 

ZP doplnené o príznak 087 

     

 P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka  

 

 

S087-číselníky-verzia 4.0.17 

  

Príloha č. 8a k MU č. 04/2018 

 

 

 

č. položky  názov 

číselníková 

hodnota popis -SK 

1.5.2./1.7.2 Mena BGN bulharský leva 

1.5.2./1.7.2 Mena CZK česká koruna 

1.5.2./1.7.2 Mena DKK dánska koruna 

1.5.2./1.7.2 Mena EUR euro 

1.5.2./1.7.2 Mena GBP britská libra 

1.5.2./1.7.2 Mena HRK chorvátska kuna 

1.5.2./1.7.2 Mena HUF maďarský forint 

1.5.2./1.7.2 Mena CHF švajčiarsky frank 

1.5.2./1.7.2 Mena ISK islandská koruna 

1.5.2./1.7.2 Mena PLN poľský zlotý 
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1.5.2./1.7.2 Mena RON rumunský lei 

1.5.2./1.7.2 Mena SEK švédska koruna 

1.4.1.4. Pohlavie 01 mužské 

1.4.1.4. Pohlavie 02 ženské  

1.4.1.4. Pohlavie 98 neznáme 

1.5. Kód námietky k dobropisu 01 

Zodpovedajúca pohľadávka nebola 

nájdená 

1.5. Kód námietky k dobropisu 02 dobropis je vyšší ako suma pohľadávky 

1.5. Kód námietky k dobropisu 03 pohľadávka bola namietnutá 

1.5. Kód námietky k dobropisu 99 iné 
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S088-Odpoveď na námietku  k dobropisu k pohľadávke na 

refundáciu-SR veriteľ-verzia 4.0.17   

Príloha č. 9 k MU č. 04/2018 

 

 

dátová štruktúra N-SEDu 088V 

p.č. 
N-SED-názov položky N-SED-časť 

N-SED-

povinnosť 

položky 

popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre úrad 

2 kód ZP globálna P 

 kód zdravotnej poisťovne uvedený v 

Číselníku inštitúcií (Institution Repository), 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 názov súboru dávky globálna P 

 ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ 

je kód zdravotnej poisťovne uvedený v 

Číselníku inštitúcií (Institution Repository), 

nnn  je poradové číslo dávky daného typu 

v kalendárnom roku, RRRR je označenie 

roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04), 

ktorého sa dávka týka, Typ je číselné 

označenie dávky-088V a EXT je v prípade 

súboru v xml je „xml“ (príklad: 

2562_001_201902_088V.xml). 

5 charakter dávky globálna P  Nová, Opravná 

6 dlžnícky štát globálna P číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1 

7 dátum vystavenia dokladu globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia 

odpovede na námietku  k dobropisu ZP 

8 zodpovedná osoba globálna P 

osoba zodpovedná za správnosť 

účtovného dokladu 

9 

Referenčné číslo globálnej 

pohľadávky pridelené 

veriteľským styčným 

orgánom globálna P 

číslo globálnej pohľadávky pridelené 

úradom 

10 
celkový počet odpovedí na 

námietku k dobropisom globálna P   

11 

Celková suma 

akceptovaných námietok k 

dobropisom globálna P 

súčet súm akceptovaných  námietok k  

individuálnym dobropisom 

12 celková suma dobropisov globálna P 

upravená suma dobropisov po zohľadnení 

námietok eur 

13 Mena globálna P eur 

14 

Dátum predloženia 

odpovedí k  námietkam k 

dobropisom zo  ZP do 

ÚDZS globálna P 

RRRRMMDD 

15 Priezvisko individuálna P   
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16 Meno individuálna P   

17 Dátum narodenia individuálna P RRRRMMDD 

18 Pohlavie individuálna P číselník 

19 
OIČ v príslušnom 

členskom štáte 
individuálna P   

20 
OIČ v členskom štáte 

pobytu alebo bydliska 
individuálna N   

21 Povaha dávok individuálna P číselník 

22 
Kód odpovede na  

námietku k dobropisu individuálna P číselník 

23 
kód námietky k dobropisu 

= INE individuálna PP ak kod námietky =99 

24 

opravené číslo 

zodpovedajúcej 

pohľadávky individuálna PP 

ak Kód odpovede = 01,tak sa uvádza číslo 

individuálnej rekapitulácie pridelené ZP 

25 

Individuálna suma 

akceptovanej námietky k 

dobropisu;  individuálna PP 

ak „Kód odpovede na námietku k 

dobropisu“ = „02 - Oprava 

dobropisu“.Uvádza sa suma akceptovanej 

korekcie dobropisu. Skutočná suma  

akceptovanej námietky dobropisu v mene 

veriteľa -eur 

26 

Výška individuálnych 

uznaných námietok k 

dobropisom podľa dávok  individuálna PP 

 ak „Kód odpovede na námietku k 

dobropisu“ = „03 - Akceptujeme námietku“: 

27 
Suma za lekárske 

ošetrenie individuálna N   

28 Suma za lieky individuálna N   

29 Suma za zubné ošetrenie individuálna N   

30 
Suma za dlhodobú 

starostlivosť individuálna N   

31 hospitalizácia od  individuálna PP   

32 hospitalizácia do  individuálna PP   

33 Suma za hospitalizáciu individuálna N   

34 opis iných dávok individuálna PP   

35 suma  za iné dávky  individuálna N   

36 
číslo individuálnej 

rekapitulácie individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné 

označenie individuálnej pohľadávky 

pridelené ZP podľa dohodnutého algoritmu 

37 číslo dobropisu individuálna P 

10 miestne označenie dobropisu pridelené 

ZP podľa dohodnutého algoritmu doplnené 

o príznak 088 
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P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – 

podmienečne povinná položka  
 

 

 

S088-číselníky-verzia 4.0.17 

  

Príloha č. 9a k MU č. 04/2018 

 

 

 

č. položky  názov 

číselníková 

hodnota popis -SK 

1.6.2./1.7.1.2 Mena BGN bulharský leva 

1.6.2. Mena CZK česká koruna 

1.6.2./1.7.1.2 Mena DKK dánska koruna 

1.6.2./1.7.1.2 Mena EUR euro 

1.6.2./1.7.1.2 Mena GBP britská libra 

1.6.2./1.7.1.2 Mena HRK chorvátska kuna 

1.6.2./1.7.1.2 Mena HUF maďarský forint 

1.6.2./1.7.1.2 Mena CHF švajčiarsky frank 

1.6.2./1.7.1.2 Mena ISK islandská koruna 

1.6.2./1.7.1.2 Mena PLN poľský zlotý 

1.6.2./1.7.1.2 Mena RON rumunský lei 

1.6.2./1.7.1.2 Mena SEK švédska koruna 

1.4.1.4. Pohlavie 01 mužské 

1.4.1.4. Pohlavie 02 ženské  

1.4.1.4. Pohlavie 98 neznáme 

1.5. 

Kód odpovede na námietku k 

dobropisu 01 Opravené číslo zodpovedajúcej pohľadávky 

1.5. 

Kód odpovede na námietku k 

dobropisu 02 Korekcia   dobropisu 

1.5. 

Kód odpovede na námietku k 

dobropisu 03 Námietka akceptovaná 

1.5. 

Kód odpovede na námietku k 

dobropisu 99 iné 
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Príloha č. 10 k MU č. 04/2018 

 

S091-Zoznam uznaných pohľadávok na refundáciu-SR veriteľ-verzia 4.0.17 

dátová štruktúra N-SEDu 091V 

p.č. 
N-SED-názov položky 

N-SED-

časť 

N-SED-

povinnosť 

položky 

popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre ZP 

2 kód ÚDZS globálna P 9999 

3 
dátum vytvorenia 

dávky 
globálna P RRRRMMDD 

4 

názov súboru dávky globálna P 

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód 

zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku inštitúcií 

(Institution Repository), nnn  je poradové číslo dávky 

daného typu v kalendárnom roku, RRRR je označenie 

roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa 

dávka týka, Typ je číselné označenie dávky-091V 

a EXT je v prípade súboru v xml je „xml“ (príklad: 

2562_001_201902_S091V.xml).  

5 charakter dávky globálna P  Nová, Opravná 

6 dlžnícky štát globálna P číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1 

7 
dátum vystavenia 

dokladu 
globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia zoznamu 

uznaných pohľadávok úradom 

8 zodpovedná osoba globálna P osoba zodpovedná za správnosť účtovného dokladu 

9 

Referenčné číslo 

globálnej pohľadávky 

pridelené veriteľským 

styčným orgánom 

globálna P 
Jedinečné číslo zaslanej globálnej pohľadávky, ktoré 

pridelil úrad 

10 

Referenčné číslo 

globálnej platby 

pridelené úradom 

globálna P 
Jedinečné číslo zaslanej globálnej platby, ktoré pridelil 

úrad podľa dohodnutého algoritmu 

11 
Celkový počet 

individuálnych platieb 
globálna P 

celkový počet individuálnych pohľadávok, ktoré uznala 

dlžnícka inštitúcia  

12 
celková suma platby 

na ZP 
globálna P súčet individuálnych platieb 

13 mena veriteľa globálna P eur 

14 

číslo individuálnej 

rekapitulácie 
individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné označenie 

individuálnej pohľadávky pridelené ZP podľa 

dohodnutého algoritmu 

15 

suma ind. 

rekapitulácie na 

úhradu 

individuálna P 

v eur, uznaná výška úhrady  z S080 po zohľadnení 

uznanej námietky S084, dobropisu S085, odpovede na 

námietku k dobropisu S088 
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 P – povinná položka 

S091-číselníky-verzia 4.0.17 

Príloha č. 10a k MU č. 04/2018 

 

č. položky  názov číselníková hodnota popis -SK 

1.4.2./1.5.2 Mena BGN bulharský leva 

1.4.2./1.5.2 Mena CZK česká koruna 

1.4.2./1.5.2 Mena DKK dánska koruna 

1.4.2./1.5.2 Mena EUR euro 

1.4.2./1.5.2 Mena GBP britská libra 

1.4.2./1.5.2 Mena HRK chorvátska kuna 

1.4.2./1.5.2 Mena HUF maďarský forint 

1.4.2./1.5.2 Mena CHF švajčiarsky frank 

1.4.2./1.5.2 Mena ISK islandská koruna 

1.4.2./1.5.2 Mena PLN poľský zlotý 

1.4.2./1.5.2 Mena RON rumunský lei 

1.4.2./1.5.2 Mena SEK švédska koruna 
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S080-Pohľadávka na refundáciu-SR 

dlžník-verzia 4.0.17  

Príloha č. 11 MU č. 04/2018 

 

 

 

dátová štruktúra N-SEDu 080D 

p.č. 
N-SED-názov položky N-SED-časť 

N-SED-

povinnosť 

položky 

popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre ZP 

2 
kód ÚDZS globálna P 9999 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 

názov súboru dávky globálna P 

 ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, 

kde ZZ je kód zdravotnej 

poisťovne uvedený v Číselníku 

inštitúcií (Institution Repository), 

nnn  je poradové číslo dávky 

daného typu v kalendárnom roku, 

RRRR je označenie roka, KK je 

označenie štvrťroka (01 – 04), 

ktorého sa dávka týka, Typ je 

číselné označenie dávky-080D 

a EXT je v prípade súboru v xml 

je „xml“ (príklad: 

2562_001_201902_080D.xml).  

5 charakter dávky globálna P  Nová, Opravná 

6 veriteľský štát globálna P 
číselník alfa -2miestny podľa ISO 

3166-1 

7 
dátum vystavenia dokladu globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum 

vystavenia individuálnej 

rekapitulácie. 

8 zodpovedná osoba globálna P 
osoba zodpovedná za správnosť 

účtovného dokladu 

9 

Referenčné číslo globálnej pohľadávky 

pridelené úradom 
globálna P 

 číslo , ktoré pridelil globálnej 

pohľadávke dlžníckeho styčného 

orgánu úrad v tvare aacddee_080 

podľa dohodnutého algoritmu 

10 

Celkový počet individuálnych pohľadávok 

globálna P   

11 Celková suma individuálnych pohľadávok globálna P v mene veriteľa 

12 Mena globálna P 

mena veriteľského štátu alebo 

EUR v prípade vybraných štátov  

13 
Celková suma individuálnych pohľadávok v 

EUR, ak cudzia mena iná ako EUR globálna PP v EUR 
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14 Polrok globálna P 

polrok, ktorého sa pohľadávky 

týkajú 

15 Rok globálna P rok, ktorého sa pohľadávky týkajú 

16 Dátum predloženia globálna P 

dátum predloženia globálnej 

pohľadávky z ÚDZS do ZP 

17 
dátum doručenia globálnej pohľadávky zo 

SO EU globálna P 

dátum, kedy bola globálna 

pohľadávka doručená ÚDZS v 

tvare RRRRMMDD 

18 prepočítací kurz  globálna P 

kurz  ECB ev. národnej banky 

iného členského štátu 

19 identifikačné číslo VI individuálna P   

20 názov VI individuálna P   

21 identifikačné číslo DI individuálna P   

22 názov DI individuálna P   

23 
Dátum zaznamenania pohľadávky 

veriteľskou inštitúciou individuálna P   

24 Priezvisko individuálna P   

25 Meno individuálna P   

26 Dátum narodenia individuálna P RRRRMMDD 

27 Pohlavie individuálna P číselník 

28 OIČ v príslušnom členskom štáte individuálna P   

29 OIČ v členskom štáte pobytu alebo bydliska individuálna N   

30 Doklad individuálna P číselník 

31 Číslo EPZP individuálna PP ak doklad EPZP=01 

32 Platnosť od individuálna PP 

RRRRMMDD, všetky doklady 

okrem EPZP 

33 Platnosť do individuálna P RRRRMMDD 

34 Dátum vydania nárokového dokladu individuálna PP 
Pri všetkých nárokových 

dokladoch , okrem EPZP 

35 Celková výška dávok individuálna P 

celková suma poskytntuých dávok 

v mene veriteľa 

36 povaha dávok individuálna P  číselník 

37 obdobie dávok od individuálna P RRRRMMDD 

38 obdobie dávok do individuálna P RRRRMMDD 

39 Suma za lekárske ošetrenie v cudzej mene individuálna N   

40 Suma za lieky v cudzej mene individuálna N   

41 Suma za zubné ošetrenie v cudzej mene individuálna N   
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42 
Suma za dlhodobú starostlivosť v cudzej 

mene individuálna N   

43 hospitalizácia od  individuálna PP   

44 hospitalizácia do  individuálna PP   

45 Suma za hospitalizáciu v cudzej mene individuálna N   

46 popis iných dávok individuálna PP   

47 suma  za iné dávky v cudzej mene individuálna N   

48 cudzia mena individuálna P mena veriteľského štátu  

49 číslo individuálnej rekapitulácie individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné 

označenie individuálnej 

pohľadávky pridelené ÚDZS 

podľa dohodnutého algoritmu 

50 suma individuálnej rekapitulácie v EUR individuálna P v EUR 

51 splatnosť individuálna P lehota v kalendárnych dňoch 

     

 P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka  
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S091-Zoznam uznaných pohľadávok na refundáciu-

SR dlžník-verzia 4.0.17 

Príloha č. 12 k MU č. 04/2018 

 

 

dátová štruktúra N-SEDu 091D 

p. 

č. 
N-SED-názov položky 

N-SED-

časť 

N-SED-

povinnosť 

položky 

popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre úrad 

2 kód ZP globálna P 
 kód zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku 

inštitúcií (Institution Repository), 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 

názov súboru dávky globálna P 

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód 

zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku 

inštitúcií (Institution Repository), nnn  je 

poradové číslo dávky daného typu 

v kalendárnom roku, RRRR je označenie roka, 

KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa 

dávka týka, Typ je číselné označenie dávky-

091D a EXT je v prípade súboru v xml je 

„xml“ (príklad: 2562_001_201902_091D.xml).  

5 charakter dávky globálna P  Nová, Opravná 

6 dlžnícky štát globálna P číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1 

7 dátum vystavenia dokladu globálna P 
RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia zoznamu 

uznaných pohľadávok ZP 

8 zodpovedná osoba globálna P 
osoba zodpovedná za správnosť účtovného 

dokladu 

9 

Referenčné číslo 

globálnej pohľadávky 

pridelené úradom 

globálna P 

 číslo , ktoré pridelil globálnej pohľadávke 

dlžníckeho styčného orgánu úrad v tvare 

aacddee_080 podľa dohodnutého algoritmu 

10 

Referenčné číslo 

globálnej platby pridelené 

ZP 

globálna P 

Jedinečné číslo zaslanej globálnej platby v 

tvare aabcddee_ff_091, ktoré pridelila ZP podľa 

dohodnutého algoritmu 

11 
Celkový počet 

individuálnych platieb 
globálna P 

celkový počet individuálnych pohľadávok, ktoré 

uznala ZP 

12 
celková suma platby do  

ÚDZS 
globálna P súčet individuálnych platieb 

13 mena úhrady globálna P eur 

14 

číslo individuálnej 

rekapitulácie 
individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné označenie 

individuálnej pohľadávky pridelené  úradom 

podľa dohodnutého algoritmu 

15 

suma ind. rekapitulácie na 

úhradu 
individuálna P 

v eur, uznaná výška úhrady  z S080 po 

zohľadnení uznanej námietky S084, dobropisu 

S085, odpovede na námietku k dobropisu S088 
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 P – povinná položka 
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S082-Námietka k pohľadávke - SR 

dlžník-verzia 4.0.17  

Príloha č. 13 k MU č. 04/2018 

 

 

dátová štruktúra N-SEDu 082D 

p.č. N-SED-názov položky N-SED-časť 

N-SED-

povinnosť 

položky popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre ÚDZS 

2 kód ZP globálna P 

 kód zdravotnej poisťovne uvedený v 

Číselníku inštitúcií (Institution Repository), 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 názov súboru dávky globálna P 

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je 

kód zdravotnej poisťovne uvedený v 

Číselníku inštitúcií (Institution Repository), 

nnn  je poradové číslo dávky daného typu 

v kalendárnom roku, RRRR je označenie 

roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04), 

ktorého sa dávka týka, Typ je číselné 

označenie dávky-082D a EXT je v prípade 

súboru v xml je „xml“ (príklad: 

2562_001_201902_082D.xml).  

5 charakter dávky globálna P  Nová, Opravná 

6 veriteľský štát globálna P číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1 

7 dátum vystavenia dokladu globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia 

námietky 

8 zodpovedná osoba globálna P 

osoba zodpovedná za správnosť účtovného 

dokladu 

9 
referenčné číslo globálnej 

pohľadávky pridelené ÚDZS globálna P 

 číslo , ktoré pridelil globálnej pohľadávke 

dlžníckeho styčného orgánu úrad v tvare 

aacddee_080 podľa dohodnutého algoritmu 

10 

poradové číslo globálnej 

námietky na danú globálnu 

pohľadávku na štát globálna P v tvare ff_082 

11 Celkový počet námietok globálna P Celkový počet individuálnych námietok. 

12 
Celková suma námietok do 

SO EU globálna P 

súčet námietok za všetky individuálne 

námietky v mene veriteľa 

13 Mena globálna P v mene veriteľského štátu 

14 
Celková suma námietok do 

SO EU v eur     

súčet námietok za všetky individuálne 

námietky v eur 

15 
Dátum predloženia 

globálna P 

dátum prijatia námietky z  dlžníckej PI na 

ÚDZS 

16 Priezvisko individuálna P   

17 Meno individuálna P   
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18 Dátum narodenia individuálna P   

19 Pohlavie individuálna P   

20 
OIČ v príslušnom členskom 

štáte individuálna P   

21 
OIČ v členskom štáte 

pobytu alebo bydliska individuálna N   

22 Kód námietky individuálna P číselník dôvodov námietky 

23 

Kód námietky - informácia o 

dátume 

individuálna PP 

V prípade špecifických dôvodov námietky je 

údaj  o dátume povinný.  Ide o nasledovné 

dôvody námietky:  „Kód námietky“ = „10 - 

Náklady majú byť uhradené formou pevne 

stanovených súm od“, „11 - Náklady majú 

byť uhradené formou pevne stanovených 

súm do“, „15 - Nárok v štáte bydliska začal 

dňa“, „16 - Dávky zrejme súvisia s 

pracovným úrazom, ktorý sa stal dňa“, „17 - 

Osoba zomrela dňa“, „22 - Pohľadávka bola 

uplatnená po lehote“ alebo „23 - Odpoveď 

na námietku bola prijatá po lehote“: 

24 
Kód  námietky - iná 

informácia individuálna PP ak "kód námietky"="99" 

25 

Duplicitná globálna 

pohľadávka  

individuálna PP 

Ak„Kód námietky“ = „14 - Duplicitná faktúra“: 

ZP uvedie referenčné č.globálnej 

pohľadávky pridelené ÚDZS v S080 

(konverzia na číslo globálnej pohľadávky 

veriteľského SO na ÚDZS) 

26 

Číslo duplicitnej 

individuálnej pohľadávky 

individuálna PP 

Ak„Kód námietky“ = „14 - Duplicitná faktúra“: 

ZP uvedie č. IR pridelené ÚDZS , ku ktorej 

je namietaná faktúra duplicitná. 

27 
Suma  individuálnej 

námietky individuálna P 

Uveďte sumu, ktorá sa považuje za dlžnú v 

mene veriteľa 

28 
Suma  individuálnej 

námietky individuálna P 

Uveďte sumu, ktorá sa považuje za dlžnú v 

EUR 

29 poradové číslo ind.námietky individuálna P 

v tvare aabcddeeee_ff_082, kde prvých 

desať znakov zodpovedá číslu individuálnej 

rekapitulácie, ktoré pridelil úrad, ff je 

dvojmiestne poradové číslo individuálnej 

námietky k individuálnej pohľadávke a 082 

je príznak , že ide o námietku 

30 doklady k námietke individuálna N 

doklad v prílohe preukazujúci 

opodstatnenosť námietky podľa  národného 

číselníka  v prílohe č.5b 

31 
číslo individuálnej 

rekapitulácie individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné 

označenie individuálnej pohľadávky 

pridelené ÚDZS podľa dohodnutého 

algoritmu 

     

 P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka  
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S084-Odpoveď na námietku- SR 

dlžník- verzia 4.0.17   

Príloha č. 14 k MU č. 04/2018 

 

 

dátová štruktúra N-SEDu 084D 

p.č. N-SED-názov položky 

N-SED-

časť 

N-SED-

povinnosť 

položky popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre ZP 

2 kód ÚDZS globálna P 9999 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 názov súboru dávky globálna P 

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je 

kód zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku 

inštitúcií (Institution Repository), nnn  je 

poradové číslo dávky daného typu 

v kalendárnom roku, RRRR je označenie roka, 

KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa 

dávka týka, Typ je číselné označenie dávky-

084D a EXT je v prípade súboru v xml je 

„xml“ (príklad: 2562_001_201902_084D.xml).  

5 charakter dávky globálna P  Nová, Opravná 

6 veriteľský štát globálna P číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1 

7 
referenčné číslo globálnej 

pohľadávky pridelené ÚDZS globálna P 

číselné označenie globálnej pohľadávky  

pridelené ÚDZS podľa dohodnutého algoritmu 

8 

poradové číslo globálnej námietky 

na danú globálnu pohľadávku na 

štát globálna P v tvare ff_082 

9 dátum vystavenia dokladu globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia 

odpovede na námietku 

10 zodpovedná osoba globálna P 

osoba zodpovedná za správnosť účtovného 

dokladu 

11 
Celkový počet odpovedí na 

námietky globálna P 

  

12 
Celková suma  akceptovaných 

námietok globálna P 

v mene veriteľa 

13 Mena veriteľa globálna P   

14 
Celková suma  akceptovaných 

námietok v eur globálna P 

v eur 

15 
Dátum predloženia odpovede z  

ÚDZS na ZP globálna P 

RRRRMMDD 

16 Priezvisko individuálna P   

17 Meno individuálna P   
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18 Dátum narodenia individuálna P   

19 Pohlavie individuálna P   

20 Rodné priezvisko individuálna N   

21 Meno pri narodení individuálna N   

22 OIČ v príslušnom členskom štáte individuálna P   

23 
OIČ v členskom štáte pobytu alebo 

bydliska individuálna N   

24 Kód odpovede na námietku individuálna P číselník odpovedí na námietku 

25 

dátum 

individuálna PP 

 V prípade špecifických kódov odpovede sa 

vyžadujú informácie o dátume.Vyplňte 

nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede na 

námietku“ = „03 - Námietka po lehote, prijatá 

dňa“ alebo „06 - Primárny (prednostný) nárok 

v štáte bydliska vzniká dňa“: 

26 

voľno textová správa 

individuálna PP 

AK „Kód odpovede na námietku“ = „99 - Iné“ 

uvádza sa voľnotextová správa v tejto 

položke. Má sa používať iba vo výnimoných 

prípadoch 

27 Dávky po uznanej námietke individuálna PP 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

28 

Povaha dávok 

individuálna PP 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

číselník 

29 obdobie dávok od individuálna PP 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

30 obdobie dávok do individuálna PP 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

31 

Výška všetkých dávok 

individuálna PP 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

Uvádza sa celková suma , ktorá sa ma 

čiastočnom alebo celkovom uznaní námeitky 

refundovať VI 
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32 
Suma za lekárske ošetrenie v 

cudzej mene individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

33 Suma za lieky v cudzej mene individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

34 
Suma za zubné ošetrenie v cudzej 

mene individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

35 
Suma za dlhodobú starostlivosť v 

cudzej mene individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

36 hospitalizácia od  individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

37 hospitalizácia do  individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

38 
Suma za hospitalizáciu v cudzej 

mene individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

39 popis iných dávok individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

40 suma  za iné dávky v cudzej mene individuálna N 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede 

na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a 

zníženie príslušnej  

pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie 

námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“: 

41 cudzia mena individuálna N mena veriteľa 

42 
Suma uznanej individuálnej 

námietky M P 

Namietaná suma zo strany dlžníckej inštitúcie, 

ktorá bola  akceptovaná veriteľom. Táto suma 

znižuje sumu pohľadávky. Uvádza sa  v mene 

veriteľa. 



 41 

43 
Suma uznanej individuálnej 

námietky v eur M P v eur 

44 
poradové číslo odpovede na 

ind.námietku individuálna P pridelené úradom v tvare aabcddeeee_084 

45 
doklady k odpovedi na námietku v 

pílohe individuálna N 

doklad v prílohe preukazujúci opodstatnenosť  

pohľadávky  -  podľa národného číselníka v 

prílohe č.5b obsahuje nárokové doklady , 

vybrané SEDy k zániku/zmene  nároku a 

registrácie, doklady o bydlisku, doklady 

poistení v inom štáte  ap. 

46 číslo individuálnej rekapitulácie individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné označenie 

individuálnej pohľadávky pridelené ÚDZS  

podľa dohodnutého algoritmu 

     

 P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka  
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S085-globálny dobropis-SR dlžník verzia 4.0.17 

Príloha č. 15 k MU č. 04/2018 

 

dátová štruktúra N-SEDu 085_D 

p.č. N-SED-názov položky N-SED-časť 

N-SED-

povinnosť 

položky popis položky N-SED 

1 typ dávky globálna P webová služba pre ZP 

2 kód ÚDZS globálna P 9999 

3 dátum vytvorenia dávky globálna P RRRRMMDD 

4 názov súboru dávky globálna P 

 ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde 

ZZ je kód zdravotnej poisťovne uvedený 

v Číselníku inštitúcií (Institution 

Repository), nnn  je poradové číslo 

dávky daného typu v kalendárnom roku, 

RRRR je označenie roka, KK je 

označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého 

sa dávka týka, Typ je číselné označenie 

dávky-085D a EXT je v prípade súboru 

v xml je „xml“ (príklad: 

2562_001_201902_085D.xml). 

5 charakter dávky globálna P  Nová, Opravná 

6 veriteľský štát globálna P 

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-

1 

7 dátum vystavenia dokladu globálna P 

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia 

dobropisu úradom 

8 zodpovedná osoba globálna P 

osoba zodpovedná za správnosť 

účtovného dokladu 

9 
Referenčné číslo globálnej pohľadávky 

pridelené veriteľským styčným orgánom globálna P 

číslo globálnej pohľadávky pridelené 

úradom 

10 celkový počet dobropisov globálna P   

11 Celková suma dobropisov v mene veriteľa globálna P súčet súm individuálnych dobropisov 

12 Mena globálna P mena veriteľa 

13 Celkvoá suma dobropisov v eur globálna P eur 

14 
Dátum predloženia dobropisov z ÚDZS na 

ZP globálna P 

RRRRMMDD 

15 Priezvisko individuálna P   

16 Meno individuálna P   

17 Dátum narodenia individuálna P RRRRMMDD 

18 Pohlavie individuálna P číselník 

19 OIČ v príslušnom členskom štáte individuálna P   
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20 
OIČ v členskom štáte pobytu alebo 

bydliska 
individuálna N   

21 Povaha dávok individuálna P číselník 

22 celková suma ind.dobropisu individuálna P 

súčet dobropisovaných dávok v mene 

veriteľa  

23 mena individuálna P mena veriteľa 

24 dávky dobropisované od individuálna P RRRRMMDD 

25 dávky dobropisované do individuálna P RRRRMMDD 

26 Suma za lekárske ošetrenie individuálna N   

27 Suma za lieky individuálna N   

28 Suma za zubné ošetrenie individuálna N   

29 Suma za dlhodobú starostlivosť individuálna N   

30 hospitalizácia od  individuálna PP   

31 hospitalizácia do  individuálna PP   

32 Suma za hospitalizáciu individuálna N   

33 popis iných dávok individuálna PP   

34 suma  za iné dávky  individuálna N   

35 celková suma ind.dobropisu v eur individuálna P eur 

36 číslo individuálnej rekapitulácie individuálna P 

10 miestny VS na úhradu,  číselné 

označenie individuálnej pohľadávky 

pridelené úradom podľa dohodnutého 

algoritmu 

37 číslo dobropisu individuálna P 

10 miestne označenie dobropisu 

pridelené úradom  podľa dohodnutého 

algoritmu 

         

 P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka  

 

 


