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Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
 

1. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva toto metodické 
usmernenie za účelom úpravy prideľovania bezvýznamového identifikačného čísla (ďalej len 
„BIČ“) osobám, ktoré sú na území Slovenskej republiky zúčastnené na verejnom zdravotnom 
poistení a nemajú pridelené rodné číslo.  

 
2. BIČ sa prideľuje na účely verejného zdravotného poistenia a je náležitosťou preukazu poistenca 

podľa § 10a ods. 2 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. 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. 

 

3. BIČ je vedené ako identifikačné číslo poistenca pridelené úradom v centrálnom registri 
poistencov (ďalej len „CRP“) podľa § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 

Článok 2 
Obsah „BIČ“ 

 
1. BIČ je definované ako alfanumerický reťazec 10 znakov typu CHAR 
 
 XX7XXXYYYY 
 
 XXXXX   -      generované päťciferné poradové číslo 
 7                -      na 3. pozícii je konštanta „7“ (sedem)  
 YYYY        -      doplnok generovaného  XX7XXX tak, aby vyhovelo kontrole na modulo11 
 
 
2. BIČ má charakter bezvýznamového identifikátora.  
 
 

Článok 3 
Postup úradu pri prideľovaní bezvýznamových identifikačných čísiel 

 
 
1. O pridelenie BIČ žiada zdravotná poisťovňa, v ktorej sa prihlási na verejné zdravotné 

poistenie osoba, ktorá nemá pridelené rodné číslo, v procese oznamovania prijatia prihlášky 
na vznik verejného zdravotného poistenia alebo v prípade vzniku verejného zdravotného 
poistenia naviazaním nezaopatrených rodinných príslušníkov cez formulár, kedy sa tento 
považuje za prihlášku. 

 
 
 2. Rozsah údajov potrebných na pridelenie BIČ: 

a) meno 
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b) priezvisko 
c) rodné priezvisko 
d) dátum narodenia (v tvare RRRRMMDD) 
e) pohlavie 
f) adresa trvalého pobytu v SR (obec, ulica a PSČ) 
g) identifikačné číslo poistenca v zdravotnej poisťovni 
 

3. Poverený pracovník úradu preverí v CRP podľa mena, priezviska a dátumu narodenia, či osoba 
nemá pridelené rodné číslo v SR a či jej už bolo pridelené BIČ.  Ak áno, oznámi príslušné rodné 
číslo alebo BIČ zdravotnej poisťovni. Ak nie, pridelí mu BIČ a oznámi ho zdravotnej poisťovni vo 
výstupných dávkach 517, t. j. Akceptácia prihlášky na VZP.  

 
 

Článok 4 
Účinnosť 

 
Metodické usmernenie č. 5/2006 v znení novely č. 2 nadobúda účinnosť dňa 27.05.2019 

 

V Bratislave dňa 27.05.2019 

 
 
 
 
                 
 

        MUDr. Tomáš Haško, MPH 

                        predseda  

                                                                                                                  v. r. 

 

 
 
 

 


