
Korelačná tabuľka - vecné dávky v chorobe, materstve, otcovstve, pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, spätné vymáhanie poistných príspevkov Príloha 4  Metodického usmernenia 14/1/2014

vecná oblasť
číslo názov vecného 

procesu (BUC) 

pôsobnosť v rámci 

sektoru

SEDy

číslo a názov
čl. 883/04 čl. 987/09

ekvivalentný E-

formulár

popis vecného toku

(význam a účel)

poznámka ohľadom 

SEDov

choroba

S_BUC_01 - Nárokový 

doklad (ND) - bydlisko 

mimo PŠ

ZP

S071 - Žiadosť o 

nárokový doklad - 

bydlisko

17, 22, 24, 25, 26 24 E107 IMB žiada o ND PI

ZP

S072 - Nárokový doklad - 

bydlisko

17, 22, 24, 25, 26 24
časť A E106, 

E109, E120, E121

PI posiela IMB ND v prípade, 

že dotknutá osoba má naň 

nárok

ZP

S073 - Informácia o 

registrácii - bydlisko

17, 22, 24, 25, 26 24
časť B E106, 

E109, E120 E121
IMB informuje PI o registrácii

Ak sa použije E formulár v 

časti B ako odpoveď na 

ND S072, je potrebné 

vyplniť aj časť A ohľadom 

identifikácie osoby.

ZP

S050 - Námietka dátumu 

---
Námietka inštitúcie ohľadom 

dátumu registrácie

choroba - BUC inciuje PI

S_BUC_01a - Nárokový 

doklad (ND) - bydlisko 

mimo PŠ - ND vydaný 

PŠ

ZP

S072 - Nárokový doklad - 

bydlisko

17, 22, 24, 25, 26 24
časť A E106, 

E109, E120, E121

PI posiela IMB ND v prípade, 

že dotknutá osoba má naň 

nárok.

ZP

S073 - Informácia o 

registrácii - bydlisko

17, 22, 24, 25, 26 24
časť B E106, 

E109, E120 E121
IMB informuje PI o registrácii

Ak sa použije E formulár v 

časti B ako odpoveď na 

ND S072, je potrebné 

vyplniť aj časť A ohľadom 

identifikácie osoby.

ZP

S050 - Námietka dátumu 

---
Námietka inštitúcie ohľadom 

dátumu registrácie

tento BUC začína keď 

osoba predloží PD S1

S_BUC_02 - Registrácia  

(Bydlisko mimo PŠ  s 

ND k dispozícii)

ZP

S073 - Informácia o 

registrácii - bydlisko

17, 22, 24, 25, 26 24
časť B E106, 

E109, E120 E121
IMB informuje PI o registrácii

Ak sa použije E formulár 

namiesto PD S1 v časti B 

ako odpoveď na ND 

S072, je potrebné vyplniť 

aj časť A ohľadom 

identifikácie osoby.

ZP

S050 - Námietka dátumu 

---
Námietka inštitúcie ohľadom 

dátumu registrácie
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vecná oblasť
číslo názov vecného 

procesu (BUC) 

pôsobnosť v rámci 

sektoru

SEDy

číslo a názov
čl. 883/04 čl. 987/09

ekvivalentný E-

formulár

popis vecného toku

(význam a účel)

poznámka ohľadom 

SEDov

S_BUC_03 - Zrušenie 

ND
ZP

S016 - Zrušenie ND

17, 22, 24, 25, 26 24
E108 (zrušenie), 

E001 (zmena)

PI  informuje IMB o zrušení 

alebo zmene ND

Predpokladá sa, že 

zmena alebo zrušenie ND 

sa vykonáva na osobu - 

samostatne na každého 

NRP.

ZP

S017 - Odpoveď na 

zrušenie ND 17, 22, 24, 25, 26 24
E108 (zrušenie), 

E001 (zmena)

Odpoveď na informáciu 

týkajúcu sa zmeny alebo 

zrušenia ND

ZP

S050 - Námietka dátumu 

---
Námietka príslušnej inštitúcie 

ohľadom dátumu registrácie

SEDy 017 a 050 už nie 

sú ako 2 možnosti. Na 

SED S016 sa 

odpovedá S017 a ak PI 

nesúhlasí, zasiela sa 

S050. V GL sa uvádza, 

že v SED S017 sa 

musí uviesť dôvod.

S_BUC_04 - Zrušenie 

registrácie
ZP

S018 - Zrušenie 

registrácie 

17, 22, 24, 25, 26 24
E108 (zrušenie), 

E001 (zmena)

IMB  informuje o zrušení 

alebo zmene registrácie

ZP

S019 - Odpoveď na 

zrušenie registrácie 
17, 22, 24, 25, 26 24

E108 (zrušenie), 

E001 (zmena)

PI odpovedá na  zmenu 

alebo zrušenie registrácie

ZP

S050 - Námietka dátumu 

---

IMB informuje PI o tom, že 

nesúhlasí s dátumom 

uvedeným v S019

SEDy 019 a 050 už nie 

sú ako 2 možnosti. Na 

SED S018 sa 

odpovedá S019 a ak 

IMB nesúhlasí, zasiela 

sa S050. V GL sa 

uvádza, že v SED 

S019 sa musí uviesť 

dôvod.

S_BUC_05- Potrebné 

VD  v štáte pobytu - 

žiadosť o ND 

ÚDZS, ZP

S044 - Žiadosť o 

nárokový doklad - 

dočasný pobyt 

19 25 časť A E107
IMP žiada PI o ND na VD 

počas dočasného pobytu  

ÚDZS, ZP

S045 -Nárokový doklad - 

dočasný pobyt 

19 25

NC (alebo časť B 

E107 ak dotknutá 

osoba nemá nárok)

PI zasiela ND (NC) alebo 

odpovedá, že osoba nemá 

nárok

S_BUC_06 - Potrebné 

alebo plánované  vecné 

dávky  - Sadzby pre 

refundáciu

ÚDZS, ZP

S067 - Žiadosť o sadzby 

pre refundáciu - pobyt
19, 27 25 E126

PI žiada IMP o sadzby pre 

refundáciu v prípade, že  

poistenec uhradil  VD PZS

ÚDZS, ZP

S068 - Odpoveď na 

sadzby pre refundáciu - 

pobyt

19, 27 25 E126
IMP informuje o výške 

sadzieb pre refundáciu 
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číslo názov vecného 

procesu (BUC) 

pôsobnosť v rámci 
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číslo a názov
čl. 883/04 čl. 987/09

ekvivalentný E-

formulár
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(význam a účel)

poznámka ohľadom 

SEDov

S_BUC_07- Plánovaná 

liečba - Informácia o 

pokrytí špecifických VD

ZP

S014 - Žiadosť o 

informáciu či je liečba 

hradená/krytá v štáte 

pobytu  - plánovaná 

liečba 20 26 ---

PI žiada IMP o informáciu, či 

potecionálna plánovaná 

liečba je hradená/krytá v 

štáte pobytu

ZP

S015 - Informácia o 

úhrade/pokrytí liečby v 

štáte pobytu - plánovaná 

liečba

20 26 ---

Odpoveď na žiadosť týkajúcu 

sa úhrady/pokytia konkrétnej 

liečby

S_BUC_08  Plánovaná 

liečba - Žiadosť o ND 

pre liečbu  v štáte 

pobytu (bydlisko nie je 

v PŠ)

ZP

S009 - Žiadosť o 

nárokový doklad - 

plánovaná liečba mimo 

štátu bydliska

20 26 E107 IMB žiada ND od PI

ZP

S010 - Odpoveď na 

žiadosť o nárokový 

doklad - plánovaná liečba 

mimo štátu bydliska

20 26

E112 (alebo časť  

B  E107 ak 

neexistuje nárok)

PI zasiela ND na plánovanú 

liečbu

V tomto prípade PD S2 by 

mal byť zaslaný dotknutej 

osobe.

S_BUC_09 - Plánovaná 

liečba - žiadosť o 

rozšírenie súhlasu v 

štáte pobytu

ZP

S035 - Žiadosť o 

rozšírenie nárokového 

dokladu - plánovaná 

liečba

20 26 -–
IMP žiada o rozšírenie ND na 

plánovanú liečbu

ZP

S037 -  Odpoveď na 

žiadosť o rozšírenie 

nárokového dokladu - 

plánovaná liečba
20 26 ---

PI informuje IMP o svojom 

rozhodnutí týkajúcom sa 

rozšírenia ND na plánovanú 

liečbu

S_BUC_11  - Naliehavá 

životne dôležitá liečba - 

Žiadosť o súhlas v štáte 

pobytu (Bydlisko mimo 

PŠ)

ZP

S011 - Informácia o 

naliehavej životne 

dôležitej liečbe mimo 

členského štátu bydliska

20 26 ---

IMB informuje PI, že udelila 

súhlas na plánovanú liečbu v 

mene PI

E112/papierový SED 

S010 alebo PD S2 by mal 

byť vydaný ako ND pre 

IMP.

ZP

S012 - Potvrdenie prijatia 

informácie o udelení 

súhlasu

20 26 ---

PI informuje IMB, že dostala 

informáciu týkajúcu 

plánovanej liečby, na ktorú 

bol udelený súhlas

S_BUC_18 - Žiadosť o 

ND - bývalý cezhraničný 

pracovník (BCP)

ZP

S006 - Žiadosť o 

informáciu o statuse -BCP-

RP BCP
28 29 ---

PI žiada informáciu o statuse 

BCP

ZP
S007 - Informácia o 

statuse - BCP-RP BCP
28 29 ---

Odpoveď na žiadosť PI o 

statuse BCP
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vecná oblasť
číslo názov vecného 

procesu (BUC) 

pôsobnosť v rámci 
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čl. 883/04 čl. 987/09
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(význam a účel)
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SEDov

ZP

S008 - Nárokový doklad - 

BCP-RP BCP 28 29 ---

PI zasiela informáciu 

týkajúcu sa nároku dotknutej 

osoby na VD

PD S3

ZP

S130 - Potvrdenie prijatia 

nárokového dokladu  BCP

28.1.3 29 ---

Inštitúcia štátu bývalého 

zamestnania potvrdzuje 

prijatie nárokového dokladu 

pre BCP

S_BUC_18a- Zmena 

alebo zrušenie ND  - 

bývalý cezhraničný 

pracovník (BCP), RP 

BCP

ZP

SED S077 - Zrušenie 

nárokového dokladu - 

BCP-RP BCP 28.2.1 29 ---
PI informuje IMP o zrušení 

ND

ZP

SED S131-Potvrdenie 

zrušenia nárokového 

dokladu - BCP

28.2.2 29 ---
IMP informuje PI o prijatí 

SEDu zrušujúceho ND BCP

ZP

S050 - Námietka dátumu 

28.1.4 29 ---
Námietka inštitúcie ohľadom 

dátumu.

PI namieta dátum 

uvedený v SEDe 

S131IMP, ak sa tento 

dátum líši od dátumu 

uvedeného v SED S077.

S_BUC_19 - 

Pohľadávka skutočné 

výdavky  - VD

ÚDZS, ZP

S080 - Pohľadávka na 

refundáciu VD

35, 41 62,66(1),67 E125

VI si uplatňuje pohľadávku 

na úhradu nákladov na VD u 

DI.

SED S080 má dve časti: 

globálnu/celkovú 

pohľadávku 

a individuálnu/jednotlivú 

pohľadávku. Veriteľská 

inštitúcia je zodpovedná 

za individuálne 

pohľadávky, ktorých môže 

byť v jednom SEDe 1 

a viac. Styčný orgán 

zodpovedá za celkovú 

pohľadávku. 

ÚDZS

S081 - Potvrdenie prijatia 

pohľadávky na refundáciu 
35,41 62,66(1),67 ---

Styčný orgán dlžníckeho 

štátu potvrdzuje, že prijal 

pohľadávku styčného orgánu 

veriteľského štátu.

ÚDZS, ZP
S082 - Námietka  k 

pohľadávke 
35,41 62,66(1),67 ---

DI namieta jednotlivú 

pohľadávku. 

ÚDZS

S083 - Potvrdenie prijatia 

námietky k pohľadávke 

Styčný orgán veriteľského 

štátu potvrdzuje, že prijal 

námietku k svojej 

pohľadávke od  styčného 

orgánu dlžníckeho štátu.

ÚDZS, ZP

S084 - Odpoveď na 

námietku k pohľadávke 35,41 62,66(1),67 ---

Odpoveď na námietku k 

jednotlivej pohľadávke alebo 

dodatočná informácia.

ÚDZS, ZP

S085 - Dobropis

35,41 62,66(1),67 E125

Neuvádza sa mínusová 

hodnota, uvádza sa 

dobropisovaná suma.

ÚDZS, ZP
S087 - Námietka k  

dobropisu
35,41 62,66(1),67,68(1) ---

DI zasiela VI námietku k 

dobropisu.

ÚDZS, ZP
S088 - Odpoveď na 

námietku k dobropisu
35,41 62,66(1),67,68(1) ---

VI zasiela DI odpoveď k 

námietke k dobropisu.

ÚDZS, ZP
S089 - Informácia o 

zálohovej platbe
35,41 62,66(1),68 --- Návrh na zálohu od DI.

ÚDZS

S090 - Odpoveď na 

informáciu o zálohovej 

platbe

35,41 62,66(1),68
VI buď odmietne alebo 

príjme zálohu.

ÚDZS, ZP

S091 - Informácia o 

úhrade/platbe jednotlivej 

pohľadávky 

35,41 62,66(1),67 ---
DI informuje VI o platbe 

jednotlivej pohľadávky. 
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vecná oblasť
číslo názov vecného 

procesu (BUC) 

pôsobnosť v rámci 

sektoru

SEDy

číslo a názov
čl. 883/04 čl. 987/09

ekvivalentný E-

formulár

popis vecného toku

(význam a účel)

poznámka ohľadom 

SEDov

ÚDZS

S092 - Potvrdenie prijatia 

platby individuálnej 

pohľadávky 35,41 62,66(1),67 ---

Styčný orgán veriteľského 

štátu potvrdzuje, že prijal 

platbu svojej pohľadávky od 

styčného orgánu dlžníckeho 

štátu.
S_BUC_21 -

Zoznam/register 

mesiacov (pevne 

stanovené sumy)

ÚDZS, ZP

S100 - Zoznam/register 

mesiacov k refundácii na 

základe pevne 

stanovených súm

35 64,65,66(1),67 E127
VI informuje DI o počte 

nárokovaných mesiacov.

ÚDZS

S101 - Potvrdenie  

zoznamu mesiacov

35 64,65,66(1),67 ---

Styčný orgán dlžníckeho 

štátu potvrdzuje, že prijal 

zoznam mesiacov zo 

styčného orgánu veriteľského 

štátu.

ÚDZS, ZP

S102 - Námietka k  

zoznamu mesiacov

35 64,65,66(1),67

DI informuje VI o námietke k 

zoznamu mesiacov alebo 

žiada o doplňujúce 

informácie, akceptuje 

námietku alebo poskytne 

doplňujúce info.

ÚDZS

S103 - Potvrdenie prijatia 

námietky k zoznamu 

mesiacov
35 64,65,66(1),67

Styčný orgán veriteľského 

štátu potvrdzuje prijatie 

námietky zo styčného orgánu 

dlžníckeho štátu.

ÚDZS, ZP

S104 - Odpoveď na 

námietku k zoznamu 

mesiacov (námietky)

35 64,65,66(1),67

VI súhlasí s námietkou alebo 

poskytuje doplňujúce 

informácie.  

ÚDZS, ZP

S105 - Dobropis k 

zoznamu mesiacov 35 64,65,66(1),67
VI upravuje počet mesiacov 

uvedených v zozname S100.

ÚDZS, ZP

S107 - Námietka k 

dobropisu k zoznamu 

mesiacov

35 64,65,66(1),67
DI zasiela VI námietku k 

dobropisu.

ÚDZS, ZP

S108 - Odpoveď na 

námietku k  dobropisu k 

zoznamu mesiacov

35 64,65,66(1),67
VI zasiela DI odpoveď k 

námietke k dobropisu.

ÚDZS, ZP

S110 - Pohľadávka na 

refundáciu - pevne 

stanovené sumy

35 64,65,66(1),67
list s vyčíslením 

pohľadávky 

Celkovú pohľadávku 

uplatňuje styčný orgán  

veriteľského štátu za  

pohľadávky VI na základe 

pevných súm.

Ide o celkovú pohľadávku, 

na vyčíslenie ktorej slúžia 

zoznamy mesiacov 

veriteľských inštitúcií. 

(súčasťou SEDu nie je 

individuálna pohľadávka) 

ÚDZS

S111 - Potvrdenie o prijatí 

pohľadávky 

Styčný orgán dlžníckeho 

štátu potvrdzuje prijatie 

pohľadávky od styčného 

orgánu veriteľského štátu.

ÚDZS

S112 - Námietka celkovej 

pohľadávky - pevne 

stanovené sumy

Styčný orgán dlžníckeho 

štátu namieta celkovú 

pohľadávku.

ÚDZS

S113 - Odpoveď na 

námietku celkovej 

pohľadávky - pevne 

stanovené sumy

Styčný orgán veriteľského 

štátu akceptuje alebo 

neakceptuje námietku.

ÚDZS, ZP
S114 - Informácia o 

zálohovej platbe
35 64,65,66(1),67 ---

DI informuje VI o zálohe na 

uplatnenú  pohľadávku.

ÚDZS

S115 - Odpoveď  na 

informáciu o zálohovej 

platbe 

Styčný orgán veriteľského 

štátu buď prijme, alebo 

odmietne zálohu.
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číslo názov vecného 

procesu (BUC) 
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čl. 883/04 čl. 987/09

ekvivalentný E-

formulár

popis vecného toku

(význam a účel)

poznámka ohľadom 

SEDov

ÚDZS, ZP

S116 - Informácia o 

úhrade/platbe jednotlivej 

pohľadávky - pevne 

stanovené sumy

DI informuje VI o platbe 

jednotlivej pohľadávky. 

ÚDZS

S117 - Potvrdenie prijatia 

platby individuálnej 

pohľadávky-pevne 

stanovené sumy

35 64,65,66(1),67 ---

Styčný orgán veriteľského 

štátu potvrdzuje, že prijal 

platbu svojej pohľadávky od 

styčného orgánu dlžníckeho 

štátu.

S_BUC_22 -  

Pohľadávka na úrok z 

omeškania

ÚDZS, ZP

S026 - Pohľadávka na 

úrok z omeškania
68 ---

VI informuje DI o pohľadávke 

na úrok z omeškania kvôli 

oneskorenej platbe.

ÚDZS

S027 - Potvrdenie prijatia 

pohľadávky na úrok z 

omeškania 68 ---

Styčný orgán dlžníckeho 

štátu infromuje, že prijal 

pohľadávku na úrok z 

omeškania zo styčného 

orgánu veriteľského štátu.

ÚDZS, ZP

S028 - Dobropis na 

pohľadávku na úrok z 

omeškania

Neuvádza sa mínusová 

hodnota, uvádza sa 

dobropisovaná suma.

ÚDZS, ZP

S030 - Námietka  

pohľadávky na úrok z  

omeškania 

DI namieta pohľadávku na 

úrok.

ÚDZS, ZP

S031 - Odpoveď na 

námietku pohľadávky na 

úrok z omeškania 68 ---
VI odpovedá DI na jej 

námietku k platbe úroku.

ÚDZS, ZP

S033 - námietka k 

dobropisu na pohľadávku 

na úrok z omeškania DI zasiela VI námietku k 

dobropisu.

ÚDZS, ZP

S034 - Odpoveď na 

námietku k dobropisu na 

pohľadávku na úrok z 

omeškania

VI zasiela DI odpoveď k 

námietke k dobropisu.

ÚDZS, ZP
S032 - Informácia o 

platbe úroku 
68 ---

Informácia o tom že úrok už 

bol zaplatený.

S_BUC_23 - Vrátenie 

preplatku
ÚDZS

S051 - Žiadosť o 

refundovanie preplatku
--- ---

Jedna inštitúcia žiada 

refundovanie preplatku od 

druhej inštitúcie.

ÚDZS

S053A - Potvrdenie o 

prijatí žiadosti o 

refundovanie preplatku

Potvrdenie o prijatí žiadosti.

ÚDZS

S053C - Námietka k  

žiadosti o vrátenie 

preplatku

--- ---

Dožiadaná inštitúcia 

informuje druhú inštitúciu o 

námietke

ÚDZS

S053R - Odpoveď na 

námietku k  vráteniu 

preplatku
--- ---

Informácia o vybavení 

námietky.

S_BUC_24 - Poistné 

doby
ÚDZS, ZP

S040 - Žiadosť o 

potvrdenie období 

poistenia v chorobe, 

materstve
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vecná oblasť
číslo názov vecného 

procesu (BUC) 

pôsobnosť v rámci 

sektoru

SEDy

číslo a názov
čl. 883/04 čl. 987/09

ekvivalentný E-

formulár

popis vecného toku

(význam a účel)

poznámka ohľadom 

SEDov

ÚDZS, ZP

S041 - Odpoveď na 

žiadosť o potvrdenie 

období poistenia v 

chorobe, materstve

pracovné úrazy a 

choroby z povolania

AW_BUC_01a - 

Potvrdenie nároku na 

vecné dávky

ZP

DA001 - Žiadosť na 

potvrdenie nároku na 

vecné dávky

36(1, 2, 2a), 17, 19 (1) 33(1, 2), 24 (1), 25 (1) E107
Štát bydliska alebo pobytu 

žiada PI o nárokový doklad.

ZP
DA002 - Potvrdenie 

nároku na vecné dávky
36(1, 2, 2a), 17, 19 (1) 33(1, 2), 24 (1), 25 (1) E123

PI zasiela ND v prípade, že 

osoba má naň nárok.
AW_BUC_01b - 

Potvrdenie nároku na 

vecné dávky-PŠ zasiela 

ND

ZP
DA002 - Potvrdenie 

nároku na vecné dávky

36(1, 2, 2a), 17, 19 (1) 33(1, 2), 24 (1), 25 (1) E123
PI zasiela ND v prípade, že 

osoba má naň nárok.

ZP

DA003 - Zrušenie 

potvrdenia o nároku na  

vecné dávky

36 33(1, 2), 24 ( 2 1), 25 (1) E108
PI informuje IMB o zrušení 

ND. 

AW_BUC_02 - Zrušenie 

nároku
ZP

DA003 - Zrušenie 

potvrdenia o nároku na  

vecné dávky

36 33(1, 2), 24 ( 2 1), 25 (1) E108
PI informuje IMB o zrušení 

ND. 

AW_BUC_03- 

Refundačné sadzby
ÚDZS, ZP

DA004 - Žiadosť o  

sadzby pre refundáciu 36 33(1, 2),  25 (5), 26 (6) E126

PI žiada o refundačné 

sadzby v prípade, že liečba 

bola hradená v hotovosti.

ÚDZS, ZP

DA005 - Odpoveď na 

žiadosť o sadzby pre  

refundáciu

36 33(1, 2),  25 (5), 26 (6) E126
IMP informuje PI o výške 

refundačných sadzieb.

AW_BUC_04a - 

Potvrdenie nároku na 

plánovanú liečbu mimo 

štátu bydliska a mimo 

PŠ

ZP

DA006 - Preposlanie 

žiadosti o súhlas – 

plánovaná liečba mimo 

PŠ/štátu bydliska

36, 20 33(1, 2),   26 (2) E107
ŠB postupuje žiadosť o 

plánovanú liečbu.

ZP

DA007 - Súhlas na 

plánovanú liečbu mimo 

PŠ/štátu bydliska 

36, 20 33(1, 2),   26 (2) E123

PI zasiela ND alebo 

informáciu, že osoba nemá 

nárok.

AW_BUC_04b - Doplnok 

k plánovanej liečbe
ZP

DA008 - Informácia o 

medicínsky vhodnom 

dodatku k plánovanej 

liečbe  

36, 20 33(1, 2),   26 (5) -

IMP informuje PI o potrebe 

doplniť lekársky nevyhnutnú 

liečbu ako doplnok k už 

schválenej liečbe.

ZP

DA007 - Súhlas na 

plánovanú liečbu mimo 

PŠ/štátu bydliska 

36, 20 33(1, 2),   26 (5) E123

PI zasiela ND alebo 

informáciu, že osoba nemá 

nárok.

AW_BUC_04c- 

Naliehavá životne 

dôležitá liečba 

(Bydlisko mimo PŠ)

ZP

DA009 - Informácia o 

udelení súhlasu inštitúcie 

miesta bydliska v mene 

príslušnej inštitúcie o 

naliehavej životne 

dôležitej liečbe 

36, 20 33,   26 (3) __

IMB informuje PI o vydaní 

súhlasu na vitálnu liečbu v 

mene PI.

AW_BUC_05 - 

Refundácia nákladov na 

VD - Pohľadávka - 

skutočné výdavky

ÚDZS, ZP

DA010 - Pohľadávka na 

refundáciu - VD

35, 41 62, 66(1), 67 E125

VI si uplatňuje pohľadávku 

na úhradu nákladov na VD u 

DI.

SED DA010 má dve časti: 

globálnu/celkovú 

pohľadávku a individuálnu 

pohľadávku. Veriteľská 

inštitúcia je zodpovedná 

za individuálne 

pohľadávky, ktorých môže 

byť v jednom SEDe 1 

a viac. Styčný orgán 

zodpovedá za celkovú 

pohľadávku. 
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vecná oblasť
číslo názov vecného 

procesu (BUC) 

pôsobnosť v rámci 

sektoru

SEDy

číslo a názov
čl. 883/04 čl. 987/09

ekvivalentný E-

formulár

popis vecného toku

(význam a účel)

poznámka ohľadom 

SEDov

ÚDZS

DA011- Potvrdenie 

pohľadávky na refundáciu 

-VD
35, 41 62, 66(1), 67

Styčný orgán dlžníckeho 

štátu potvrdzuje, že prijal 

pohľadávku styčného orgánu 

veriteľského štátu.

ÚDZS, ZP DA012- Dobropis - VD  35, 41 62, 66(1), 67 mínusová pohľadávka

ÚDZS, ZP
DA012C-Námietka k 

dobropisu
35, 41 62, 66(1), 67

ÚDZS, ZP
DA012R-Odpoveď na 

námietku k dobropisu
35, 41 62, 66(1), 67

ÚDZS, ZP
DA014 - Informácia o 

zálohovej platbe - VD
35, 41 62, 66(1), 68 Návrh na zálohu od DI.

ÚDZS

DA015 - Odpoveď na 

informáciu o zálohovej 

platbe - VD

35, 41 62, 66(1), 68
VI buď odmietne alebo 

príjme zálohu.

ÚDZS, ZP
DA016 - Námietka  

pohľadávky - VD
35, 41 62, 66(1), 67

DI namieta jednotlivú 

pohľadávku.

ÚDZS
DA016A_Potvrdenie 

prijatia námietky
35, 41 62, 66(1), 67

ÚDZS, ZP

DA017 - Odpoveď na 

námietku pohľadávky - 

VD

35, 41 62, 66(1), 67

Odpoveď na námietku 

jednotlivej pohľadávky alebo 

dodatočná informácia.

ÚDZS, ZP

DA018 - Informácia o 

platbe jednotlivej 

pohľadávky

35, 41 62, 66(1), 67
DI informuje VI o platbe 

jednotlivej pohľadávky. 

ÚDZS DA019 - Odpoveď na 

platbu

35, 41 62, 66(1), 67, 68(1)
Informácia o tom,  že celá 

pohľadávka je vysporiadaná.

AW_BUC_08- Námietka 

k uplatniteľnej 

legislatíve

ZP

DA048 - Oznámenie 

námietky

36 35 (1), (2)

PI informuje IMP o 

pochybnostiach v 

uplatniteľnej legislatíve a 

charaktere pracovného 

úrazu.

ZP

DA049 - Oznámenie 

rozhodnutia 

36 35  (2)

PI informuje IMP o 

konečnom rozhodnutí vo veci 

upl. legislatívy a charaktere 

pracovného úrazu alebo 

choroby z povolania.

AW_BUC_014 - Náklady 

na dopravu
ZP

DA062 - Žiadosť o 

udelenie súhlasu s 

dopravou do miesta 

bydliska alebo nemocnice

37 (1)

ZP
DA063 - Odpoveď k 

súhlasu s dopravou
37 (1)

AW_BUC_15 - 

Pohľadávka na úrok z 

omeškania

ÚDZS, ZP
DA020 - Pohľadávka na 

úrok z omeškania 

35, 41 68

VI informuje DI o pohľadávke 

na úrok z omeškania kvôli 

oneskorenej platbe.

ÚDZS

DA021 - Potvrdenie 

pohľadávky na úrok z 

omeškania
35, 41 68

Styčný orgán dlžníckeho 

štátu informuje, že prijal 

pohľadávku na úrok z 

omeškania.

ÚDZS, ZP
DA022 - Dobropis na úrok 

z omeškania 
35, 41 68 mínusová pohľadávka

ÚDZS, ZP

DA022C - Námietka  k 

dobropisu k úroku z 

omeškania

35, 41 68

ÚDZS, ZP

 DA022R - Odpoveď na 

námietku k dobropisu k 

úroku z omeškania

35, 41 68

ÚDZS, ZP
DA024 - Námietka úroku 

z omeškania
35, 41 68

DI namieta pohľadávku na 

úrok.
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vecná oblasť
číslo názov vecného 

procesu (BUC) 

pôsobnosť v rámci 

sektoru

SEDy

číslo a názov
čl. 883/04 čl. 987/09

ekvivalentný E-

formulár

popis vecného toku

(význam a účel)

poznámka ohľadom 

SEDov

ÚDZS, ZP

DA025  - Odpoveď na 

námietku k úroku z 

omeškania

35, 41 68
VI odpovedá DI na jej 

neuznanie k platbe úroku.

ÚDZS, ZP DA026 - Informácia o 

platbe úroku 
35, 41 68

Informácia o tom, že úrok už 

bol zaplatený.

AW_BUC_23 - 

Identifikácia preplatku
ÚDZS

DA071- Identifikácia 

preplatku
35 (2), 41 62,66,67,68,69

ÚDZS

DA073C - Námietka k 

identifikovanému 

preplatku

35 (2), 41 62,66,67,68,69

ÚDZS

DA073R-Odpoveď na 

námietku k 

identifikovanému 

preplatku

35 (2), 41 62,66,67,68,69

ÚDZS
DA073A-Odsúhlasenie 

identifikovaného preplatku
35 (2), 41 62,66,67,68,69

ÚDZS
DA074- Rozhodnutie o 

vrátení preplatku
35 (2), 41 62,66,67,68,69

vzájomné započítanie

R_BUC_04* - Vzájomný 

zápočet predbežne 

prijatých poistných 

príspevkov

ÚDZS, ZP

R010 - Žiadosť o 

refundáciu predbežne 

prijatých príspevkov

73.2

Žiadosť o refundáciu 

predbežne prijatých 

poistných príspevkov.

Žiadosť zasiela žiadajúca 

strana dožiadanej strane 

spolu s kópiou A003 

alebo PDA1.

* tomuto procesu musí 

predchádzať LA_BUC z 

uplatniteľnej legislatívy o 

určení uplatniteľnej 

legislatívy,  BUC o 

oznámení 

kompetencie/príslušnosti k 

právnym predpisom

ÚDZS, ZP
R011 - Odpoveď o výške 

refundovateľných 

príspevkov

73.2

Odpoveď vo forme 

informácie o výške 

príspevkov, ktoré budú 

refundované.

Odpoveď zasiela 

dožiadaná strana 

žiadajúcej strane.

ÚDZS, ZP

R004 - Oznámenie o 

platbe

73.2 Oznámenie o platbe.

Oznámenie o platbe 

zasiela dožiadaná strana 

žiadajúcej strane, 

dobrovoľný SED, keďže 

nie všetky žiadosti končia 

úhradou.

spätné vymáhanie

R_BUC_05 - Žiadosť o 

dodatočné informácie 

(vymáhanie)

ÚDZS, ZP

R012 - Žiadosť o 

informácie 76

Žiadajúca strana žiada 

dožiadanú stranu o 

informácie.

ÚDZS, ZP
R014 - Odpoveď na 

žiadosť o informácie
76

Dožiadaná strana odpovedá 

žiadajúcej strane.

R_BUC_06 - Žiadosť o 

oznámenie podľa čl. 77 

(vymáhanie)

ÚDZS, ZP
R015 - Žiadosť o 

oznámenie
77

Žiadajúca strana žiada 

dožiadanú stranu o 

oznámenie spolu s prílohami, 

ktoré sa majú oznámiť.

ÚDZS, ZP
R016 - Odpoveď na 

žiadosť o oznámenie
77

Dožiadaná strana odpovedá 

žiadajúcej strane.

R_BUC_07 - Žiadosť o 

vymáhanie
ÚDZS, ZP

R017 - Žiadosť o spätné 

vymáhanie/preventívne 

opatrenia
75,78,79,80,81,82,83, 

84,85

Žiadajúca strana žiada 

dožiadanú stranu o spätné 

vymáhanie/preventívne 

opatrenia, zasiela sa aj 

exekučný titul.

ÚDZS, ZP

R018 - Odpoveď na 

žiadosť o spätné 

vymáhanie/preventívne 

opatrenia

78, 79,80,81,82,83,84,85
Dožiadaná strana odpovedá 

žiadajúcej strane.

ÚDZS, ZP
R019-Oznámenie 

námietky
81

ÚDZS, ZP

R036 - Poskytnutie 

doplňujúcich informácií 78,80,81,82,83, 84

Žiadajúca strana žiada 

dožiadanú stranu o 

dodatočné informácie.  9 z 10
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vecná oblasť
číslo názov vecného 

procesu (BUC) 
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čl. 883/04 čl. 987/09
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(význam a účel)

poznámka ohľadom 

SEDov

ÚDZS, ZP

R025 - Oznámenie o 

stiahnutí alebo znížení 

pohľadávky
78, 90

Od žiadajúcej strany smerom 

k dožiadanej strane, 

kedykoľvek podľa voľby v 

procese vymáhania.

ÚDZS, ZP

R028 - Žiadosť o 

refundáciu nákladov

85

Dožiadaná strana žiada o 

úhradu nákladov žiadajúcu 

stranu v prípadoch 

uvedených v čl. 85 (987/09).

ÚDZS, ZP

R029 - Odpoveď na 

žiadosť o refundáciu 

nákladov

81
Žiadajúca strana odpovedá 

dožiadanej strane.

ÚDZS, ZP

R033 - Odpoveď na 

oznámenie o námietke
81

V nadväznosti na SED R019 

opovedá vždy protipól 

žiadajúca/dožiadaná strana.

ÚDZS, ZP
R034 - Rozhodnutie o 

námietke
81 Výsledok námietky.

ÚDZS, ZP
R004 - Oznámenie o 

platbe
78, 80,81,82,83,84

Voliteľný proces, nie vždy 

dochádza k platbe.
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