vestník

číslo 3/2019

obsah:
str. 2

Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – január 2019

str. 3 – 4

Metodické usmernenie č. 10/4/2014 k dátovému rozhraniu CKS pre zber údajov
od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému
financovania podľa DRG
Prílohy k MU č. 10/4/2014

str. 32 – 34

str. 5 - 31

Metodické usmernenie č. 1/2019
nedoplatkov zdravotnou poisťovňou
Prílohy k MU č. 1/2019

Predkladanie

str. 35 - 80

marec 2019

námietok

voči

výkazu

Úrad v súlade s § 20 ods. 2 písm. m) zákona č. 581/2004 Z. z. uverejňuje údaje o platobnej
schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac január 2019

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
Podľa § 14 ods. 2 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.“) platobná schopnosť zdravotnej poisťovne sa preukazuje schopnosťou
uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo
dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom.
Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. platobná schopnosť zdravotnej poisťovne podľa § 14
odsek 2 je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná
schopnosť vykazuje, záväzky voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti,
v objeme prevyšujúcom 0,2 % objemu všetkých záväzkov podľa odseku 5 počas troch po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak ide o záväzky voči poskytovateľom, ktoré nie
sú uhradené z právne uznateľných dôvodov. Za právne uznateľné dôvody podľa predchádzajúcej
vety sa považujú právne skutočnosti podľa osobitných predpisov, na základe ktorých zdravotná
poisťovňa nemôže uhradiť záväzky voči poskytovateľom v lehote splatnosti, pretože je povinná
uhradiť záväzok na účet tretej osoby alebo nemôže uhradiť záväzok, pretože nemá vedomosť
o tom, komu, alebo v akej výške má záväzok uhradiť.
Platobná schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac január 2019

VšZP
§ 14 ods. 2
§ 14 ods. 3

ZP Dôvera
§ 14 ods. 2
§ 14 ods. 3

Union ZP
§ 14 ods. 2
§ 14 ods. 3

ukazovateľ
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) (v €)
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní
(bez záväzkov z právne uznateľných dôvodov)
na objeme všetkých záväzkov podľa ods. 5 (v %)

ukazovateľ
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) (v €)
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní
(bez záväzkov z právne uznateľných dôvodov)
na objeme všetkých záväzkov podľa ods. 5 (v %)

ukazovateľ
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) (v €)
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní
(bez záväzkov z právne uznateľných dôvodov)
na objeme všetkých záväzkov podľa ods. 5 (v %)
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Metodické usmernenie č. 10/4/2014
k dátovému rozhraniu CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej
starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva toto metodické
usmernenie v zmysle § 20 ods. 2 písm. n) 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.“) a v súlade s § 79 ods. 1 písm. zb) zákona
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“). Metodické usmernenie (ďalej len „MU“)
určuje dátové rozhranie pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej
len „poskytovateľ ÚZS“) zaradených do systému financovania podľa Diagnoses Related Groups
(ďalej len „DRG“) v Centre pre klasifikačný systém úradu (ďalej len „CKS“). Údaje podľa tohto MU sú
používané v CKS pre účely analýz a prípravy jednotlivých verzií DRG systému ako paušálneho
úhradového mechanizmu za poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť.
Článok 2
Vykazovanie údajov do Centra pre klasifikačný systém
1)
Poskytovateľ ÚZS zaradený do systému financovania podľa DRG zasiela raz ročne údaje
o všetkých hospitalizačných prípadoch elektronickou formou do CKS. Poskytovateľ ÚZS zasiela
údaje podľa
a) § 79 ods. 1 písm. zb) bod 1 a bod 2 zákona č. 578/2004 Z. z. do 15. apríla kalendárneho roka za
predchádzajúci kalendárny rok,
b) § 79 ods. 1 písm. zb) bod 3 zákona č. 578/2004 Z. z. do 15. apríla kalendárneho roka za
predchádzajúci kalendárny rok.
2)
Údaje zasiela poskytovateľ ÚZS v XML dátovom rozhraní, ktoré je uvedené vo formulári F199. Rozsah štruktúry a údajov je spoločný a povinný pre všetkých poskytovateľov ÚZS zaradených
do systému financovania podľa DRG.
3)
Pre zasielanie údajov do CKS je určený komunikačný portál eDRG (ďalej len „eDRG“). Pri
nahrávaní XML dávky sa dávka overuje voči XSD schéme. Oprávnená osoba poskytovateľa ÚZS
(klient) môže pristupovať na eDRG výlučne cez zabezpečený HTTPS protokol. Číselníky sú
uvedené v zozname číselníkov F-200.
4)
Nahrávanie dávok prostredníctvom portálu eDRG sa uskutočňuje manuálne alebo
automatizovane:
a)
Manuálne nahrávanie XML dávok:
XML súbory dávok sa nahrávajú komprimované v ZIP archíve. Nahrávanie sa uskutočňuje po
jednom ZIP súbore. V jednom ZIP súbore je prípustná iba jedna dávka XML. Uvedená funkcionalita
je k dispozícii v osobitnej záložke portálu, kde užívateľ vyberie súbor na svojom lokálnom zariadení
a bude ho môcť nahrať do portálu k spracovaniu. Po úspešnom nahraní súboru bude vypočítaná
hodnota kontrolnej sumy nahraných dát, pomocou ktorého je možné spätne overiť, či prenos dát na
portál prebehol úspešne;
b)
Automatizované nahrávanie XML dávok:
Automatizované nahrávanie XML dávok je možné pomocou zabezpečených tzv. web-services (WS).
Aplikácie tretích strán s prihlasovacími údajmi budú mať prístup k WS metóde, ktorá automaticky po
zvalidovaní nahrá XML dávku do databázy úradu.
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5)
Pred manuálnym, resp. automatizovaným nahratím súborov bude prebiehať ich validácia na
strane eDRG portálu. Validácia súborov sa uskutočňuje v dvoch častiach:
a)
Funkčná validácia:
XML súbor v ZIP archíve bude pred nahratím validovaný voči dodanej XSD schéme. Ak bude XML
súbor poškodený alebo bude obsahovať chybné údaje z pohľadu ich definície, poskytovateľovi ÚZS
bude zobrazená chybová správa s konkrétnymi chybami a s číslami riadkov, na ktorých sa chyba
vyskytla. Funkčná validácia XML súborov bude pre účely overovania správnosti dávky prístupná pre
poskytovateľa ÚZS aj bez funkcionality nahratia súborov do databáz úradu.
b)
Obsahová validácia:
Pri obsahovej validácii sa údaje overujú po obsahovej stránke voči databázam úradu - DRG. K
jednotlivému záznamu sa budú zaznamenávať nasledovné informácie:
 užívateľské meno,
 dátum a čas,
 názov súboru,
 príslušná hodnota kontrolnej sumy.
Do dátového úložiska úradu bude nahratý XML súbor len po úspešnej validácií všetkých záznamov.
6)
Prostredníctvom integrovanej emailovej notifikácie portálu eDRG dostane oprávnená osoba
poskytovateľa ÚZS e-mailovú notifikáciu o stave nahratia súboru s protokolom.
7)
Portál eDRG upravuje prístupové práva pre jednotlivé sekcie portálu. Sekcie portálu eDRG
sú rozdelené na:
a)
verejná sekcia, ktorá obsahuje možnosť validácie XML súborov. Po validácii sa užívateľovi
zobrazia informácie o validite XML súborov,
b)
privátna sekcia, v ktorej bude oprávnenej osobe sprístupnená funkcionalita nahrávania ZIP
súborov.
Článok 3
Záverečné ustanovenie
Toto metodické usmernenie v znení novely č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.03.2019.
Poskytovatelia ÚZS vykážu údaje za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa znenia tohto MU
prvýkrát za obdobie roka 2018.
Bratislava dňa 26.02.2019
MUDr. Tomáš Haško, MPH
predseda
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Príloha č. 1 k MU č. 10/4/2014

F-199-7_PQP - Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej
starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG
1 História verzií dokumentu
Verzia
Dátum
Meno editora
2.1
15.07.2015
Diana Rybánska
2.2
01.10.2015
Diana Rybánska

Upravovaná časť
Celý dokument
Celý dokument

3
4

04.12.2015
02.02.2016

Diana Rybánska
Diana Rybánska

Celý dokument
2.1, 2.3, 3, 3.1-3.7,3.10

5

30.11.2016

Marek Semanický

Celý dokument

6

30.11.2018

Ing. Ľubomíra
Pipíšková

Celý dokument

7

06.02.2019

Ing. Ľubomíra
Pipíšková

6., 7.

Komenty
Prvý draft
Úprava dokumentu pre
PÚZS neposkytujúce
ekonomické údaje
Finálna verzia
Úprava účelu dokumentu
a referenčných
dokumentov, poznámky
č.1, úprava XSD popisu
Úprava dokumentu pre
vykazovanie
ekonomických údajov.
Doplnenie ďalších
položiek.
Úprava dokumentu,
doplnenie ďalších
položiek.
Doplnenie XSD schémy
a doplnenie XML príkladu
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Prehľad dokumentu

2.1 Účel dokumentu
Účelom tohto dokumentu je pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PÚZS“), ktorým vyplýva
povinnosť v zmysle § 79 ods. 1 písm. zb) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zasielať údaje o hospitalizačných prípadoch Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) za ucelené obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, špecifikovať štruktúru
zasielaných údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ZS“), ako aj o nákladoch na ZS.
Tento dokument obsahuje popis XSD schémy vo verzii 2.0 .
2.2 Terminológia a skratky
Tabuľka nižšie obsahuje zoznam termínov a skratiek použitých v rámci dokumentu.
Tabuľka 2: Terminológia a skratky
Terminológia/Skratka
Popis
CM
Casemix
CKS
Centrum pre klasifikačný systém
DRG
Diagnosis related groups
DRG HP
Hospitalizačný prípad financovaný podľa úhradového mechanizmu DRG
HP
Hospitalizačný prípad
KPP
Katalóg prípadových paušálov
MKCH
Medzinárodná klasifikácia chorôb
MZSR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NIS
Nemocničný Informačný Systém
NonDRG
Hospitalizačný prípad, ktorý nie je financovaný podľa úhradového mechanizmu
DRG
Parametre HP
Dokument Hospitalizačný prípad a parametre definujúce prípadový paušál v systéme
úhrad podľa SK-DRG vydaný ÚDZS
PP
Pripočítateľná položka
PÚZS
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti
PZS
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
ŠZM
Špeciálny zdravotnícky materiál
UPV
Umelá pľúcna ventilácia
Údajový rok
Rok, za ktorý sa zasiela ročná dávka
ÚDZS
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
ZP
Zdravotná poisťovňa
ZS
Zdravotná starostlivosť
ZVJ
Základná vykazovacia jednotka
ZZV
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém
2.3 Referenčné dokumenty
Tabuľka 3: Referenčné dokumenty
Názov dokumentu Webový odkaz
F-200
http://www.udzs-sk.sk/metodicke-usmernenia

MKCH-10-SK

http://www.udzs-sk.sk/medzinarodnaklasifikacia-chorob

ZZV-DRG

http://www.udzs-sk.sk/zzv-pre-klasifikacnysystem-diagnosticko-terapeutickych-skupin

Pravidlá kódovania

http://www.udzs-sk.sk/usmernenia-alegislativa

Popis dokumentu
Zoznam číselníkov používaných pre
dátové rozhranie CKS pre zber údajov
od PÚZS zaradených do systému
financovania podľa DRG
Medzinárodná klasifikácia chorôb
v platnom a účinnom znení pre údajový
rok
Zoznam zdravotných výkonov pre
klasifikačný systém diagnostickoterapeutických skupín
Pravidlá kódovania v systéme SK-DRG
platné pre údajový rok
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Názov dokumentu
Parametre HP

3

Webový odkaz
http://www.udzs-sk.sk/usmernenia-alegislativa

Popis dokumentu
Hospitalizačný prípad a parametre
definujúce prípadový paušál v systéme
úhrad podľa SK-DRG v znení platnom
pre údajový rok

Ročná dávka a identifikácia

Dávka je súbor údajov o PÚZS a hospitalizačných prípadoch poskytovateľa. Údaje sa posielajú do CKS v elektronickej
forme pomocou webového rozhrania eDRG portálu za celý predchádzajúci rok (údajový rok) v jednom súbore (dávke).
Formát zasielaného súboru je XML. Súbor sa validuje voči XSD schéme.
Štruktúra ročnej dávky je popísaná v kapitolách nižšie. Je rozdelená podľa ucelených častí do samostatných kapitol.
Povinnosť pre vyplnenie atribútov a elementov je nasledovná:
 n – nepovinné
 p – povinné
 p* – podmienená povinnosť.
V prípade, že je element alebo atribút dávky označený ako nepovinný, nemusí byť v dávke zahrnutý. Napr. ak sa pri
hospitalizačnom prípade nevyskytli žiadne komplikácie, element „komplikácie“ sa môže v danom hospitalizačnom
prípade vynechať.
Podmienená povinnosť znamená, že element alebo atribút sa vypĺňa pri splnení definovanej hodnoty.
Elementy v tabuľkách opisujúcich XSD schému, ktoré obsahujú ďalšie elementy alebo iba atribúty a nie reálnu hodnotu,
sa nenachádzajú v tabuľkách s popisom položiek a sú označené EXX, kde XX je poradové číslo elementu v rámci XSD
schémy.
Pri niektorých položkách, ktorých hodnota sa nachádza v číselníku, sa neuvádza dĺžka položky, nakoľko tieto hodnoty sú
porovnávané s číselníkmi pri validácii XML voči XSD schéme. Tieto položky majú definovaný vlastný dátový typ.
3.1 Identifikácia dávky
Časť Identifikácia dávky je povinná a vyplňuje sa 1krát.
Tabuľka 4: Identifikácia dávky – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť Dátový typ

Dĺžka/formát

D01

Typ dávky

p

char

D02

Dátum vyhotovenia

p

date

D03

Obdobie dávky OD

p

date

D04

Obdobie dávky DO

p

date

D05

E-mailová adresa

p

char

RRRR-MMDD
RRRR-MMDD
RRRR-MMDD
50

D06

Verzia XSD schémy

p

char

-

D07
D08

Verzia systému SK-DRG
Označenie názvu softvér pre kalkulácie

p
p

char
char

20
50







D01 - Položka sa používa na rozlíšenie, či je dávka za rovnaké obdobie poslaná prvýkrát alebo opakovane za
dané údajové obdobie s opravenými údajmi v dávke. Môže nadobúdať hodnoty, ktoré sú uvedené v číselníku
90001 – TYP_DAV.
D02 - Uvedie sa dátum vyhotovenia zasielaného XML súboru.
D03 - Uvedie sa prvý mesiac a deň obdobia, ktorého sa zasielané údaje týkajú.
D04 - Uvedie sa posledný mesiac a deň obdobia, ktorého sa zasielané údaje týkajú.
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D05 - Uvedie sa e-mailová adresa na kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za spracovanie odosielaných údajov
a je kompetentná riešiť prípadné obsahové nezrovnalosti v dávke.
D06 - Uvádza sa verzia rozhrania podľa číselníka 90002 – VER_ROZ.
D07 - Uvádza sa verzia systému SK-DRG, platná v danom roku vykazovania. Napr. 2018, ...
D08 - Uvádza sa názov softvér a dodávateľ, v ktorý bol použitý pre kalkulácie. V prípade, že nebol použitý
softvér pre kalkulácie, uvedie sa „iným spôsobom“.

4 Údaje o poskytovateľovi
4.1 PÚZS – všeobecné údaje
Tabuľka 5: PÚZS-Všeobecné údaje – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

P01
P02

DRG Identifikátor PÚZS
Kód PÚZS

p
p

char
char

6

P03

IČO PÚZS

p

char

8

P04
P05

Názov PÚZS
PSČ miesta PÚZS

p
p

char
char

100
5

P06
P07

Právna forma PÚZS
Majoritný druh vlastníctva PÚZS

p
p

char
char

-

P08

Typ PÚZS

p

char

-









4.2

P01 - Jednoznačný identifikátor zdravotníckeho zariadenia prideľuje CKS. Hodnoty sú v číselníku 90028 –
ID_DRG.
P02 - Kód PÚZS je v tvare P99999 a predstavuje prvých 6 znakov z kódu PZS, ktorý prideľuje ÚDZS každému
zdravotníckemu zariadeniu.
P03 - Predstavuje 8-miestne identifikačné číslo organizácie.
P04 - Uvedie sa názov zariadenia uvádzaný v obchodnom registri, resp. v inom zodpovedajúcom registri.
P05 - Uvádza sa PSČ obce, v ktorej sa PÚZS nachádza.
P06 - Hodnoty, ktoré môže položka nadobúdať, sa nachádzajú v číselníku 90004 – PF_PUZS.
P07 - Hodnoty, ktoré môže položka nadobúdať, sa nachádzajú v číselníku 90005 – DV_PUZS.
P08 - Uvedie sa kód pre príslušný druh podľa číselníka 90006 – TYP_PUZS.
PÚZS – údaje o zlúčeniach

Táto časť je povinná, iba ak prišlo v priebehu údajového roka k zlúčeniu dvoch prípadne viacerých PÚZS. Položky
vypĺňa PÚZS, ktorý sa stal vlastníkom/zriaďovateľom, nástupcom, a to toľkokrát, koľkokrát prišlo k zlúčeniu s inými
PÚZS, maximálny počet je však 10. Položky nevypĺňa PÚZS, ktorý zanikol.
Tabuľka 6: PÚZS-Údaje o zlúčeniach – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát
RRRR-MMDD
RRRR-MMDD

P09

DRG Identifikátor pôvodného PÚZS

p

char

P10

Obdobie OD

p

date

P11

Obdobie DO

p

date



P09 - Uvedie sa DRG identifikátor pôvodného PÚZS podľa platného číselníka 90028 – ID_DRG.
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P10 - Uvedie sa začiatok časového obdobia, odkedy sú hospitalizačné prípady vykazované pôvodným PÚZS.
P11 - Uvedie sa koniec časového obdobia, dokedy sú hospitalizačné prípady vykazované pôvodným PÚZS.

Za zaniknutého PÚZS vykáže údaje za celý predchádzajúci
vlastníkom/zriaďovateľom, nástupcom zaniknutého PÚZS.
4.3

kalendárny

rok

PÚZS,

ktorý

sa

stal

PÚZS – kalkulačný model

Tabuľka 7: PÚZS-Kalkulačný model - popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

P12
P13

Skupina nákladových stredísk
Skupina nákladových druhov

p
p

char
char

-

P14

Kód výkonového ukazovateľa

p

char

-




4.4

P12 - Položka nadobúda hodnoty podľa číselníka 90007 – DRG_SNS.
P13 - Položka nadobúda hodnoty podľa číselníka 90008 – DRG_SND.
P14 - Položka nadobúda hodnoty podľa číselníka 90009 – DRG_ VU.
PÚZS – celkové úhrady za lôžkovú starostlivosť

Uvedú sa celkové údaje PÚZS za všetky HP v údajovom roku v nižšie uvedenom členení. Údaje sa udávajú za DRG HP
aj nonDRG HP. Za nonDRG HP sa považujú hospitalizácie na odbornostiach uvedených v číselníku 90032-nonDRG.
Tabuľka 8: PÚZS-Celkové úhrady za lôžkovú starostlivosť - popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

P15

Kód ZP

p

char

-

P16
P17

nonDRG HP - celková finančne uznaná suma
nonDRG HP - celková medicínsky uznaná suma

p
p

float
float

10,2
10,2

P18

nonDRG HP - celkový počet HP

p

int

6

P19
P20

DRG HP - celková finančne uznaná suma
DRG HP - celková medicínsky uznaná suma

p
p

float
float

10,2
10,2

P21
P22

DRG HP - celkový počet HP
Uznaný CM PUZS

p
p

int
float

6
10,2

P23

DRG HP - celková suma za extramurálnu ZS

p

float

10,2

P24

DRG HP - celkový počet HP s extramurálnou ZS

p

int

6










P15 - Dvojmiestny kód ZP je uvedený v číselníku 90011 – KOD_ZP.
P16 - Uvedie sa celková suma finančne uznaná ZP za všetky hospitalizácie na nonDRG oddeleniach.
P17 - Uvedie sa celková suma medicínsky uznaná ZP za všetky hospitalizácie na nonDRG oddeleniach.
P18 - Počet všetkých ukončených hospitalizácií pacientov na nonDRG oddeleniach.
P19 - Uvedie sa celková suma, ktorú zdravotná poisťovňa finančne uznala za všetky hospitalizácie na DRG
oddeleniach.
P20 - Uvedie sa celková suma, ktorú zdravotná poisťovňa medicínsky uznala za všetky hospitalizácie na DRG
oddeleniach.
P21 - Počet všetkých ukončených hospitalizácií pacientov na DRG relevantných oddeleniach.
P22 - Výška uznaného CM.
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P23 - Uvedie sa celková suma, ktorú zdravotná poisťovňa finančne uznala osobitne za extramurálnu ZS na DRG
relevantných oddeleniach.
P24 - Celkový počet HP na DRG relevantných oddeleniach, v ktorých bola poskytnutá aj extramurálna ZS.



4.5
PÚZS – odborné zameranie posteľových oddelení
Tabuľka 9: PÚZS-Odborné zameranie posteľových oddelení – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

P25

Kód odbornosti

p

char

3

P26

Počet postelí na začiatku

p

int

2000

P27

Počet postelí na konci

p

int

2000

P28

Skutočná posteľová kapacita

p

int

2000

P29

Suma úväzkov lekárov

p

float

8,2

P30

Suma úväzkov ošetrovateľského personálu

p

float

8,2

P31

Suma úväzkov ostatného zdravotníckeho personálu

p

float

8,2









P25 - uvedie sa 3-miestny subkód kódu PZS v tvare „SPP“ označujúci odbornosť oddelenia.
P26 - Pod počtom postelí sa rozumie stanovený posteľový fond na začiatku údajového roka.
P27 - Pod počtom postelí sa rozumie stanovený posteľový fond na konci údajového roka t. zn.
k 31.12
údajového roku.
P28 - Skutočná posteľová kapacita sa uvedie v ošetrovacích dňoch a vypočíta sa v súlade s ročným výkazom
P(MZSR) 1-01 o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia.
P29 - Suma úväzkov lekárov predstavuje súčet úväzkov lekárov s daným odborným zameraním.
P30 - Suma úväzkov ošetrovateľského personálu pre jednotlivú odbornosť oddelenia.
P31 - Suma úväzkov ostatného zdravotníckeho personálu pre jednotlivú odbornosť oddelenia.
Rozdelenie personálu do jednotlivých kategórií sa riadi pokynmi v kalkulačnej metodike.

5

Hospitalizačný prípad

5.1
HP - demografické a klinické údaje
Tabuľka 10: HP-Demografické a klinické údaje - popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

p

char

8-9

p

char

-

p

boolean

1

H04
H05

Jednoznačný identifikátor hospitalizačného
prípadu
Kód ZP
Typ identifikačného čísla pacienta – typ
poistenia
Identifikačné číslo pacienta – občan SR
Identifikačné číslo pacienta – cudzinec

p*
p*

char
char

9-10
23

H06

Pohlavie

p

char

-

H07
H08

Dátum narodenia
Hmotnosť pri prijatí u detí do 1 roka

p
p*

date
int

RRRR-MM-DD
5

H09
H10

Novorodenec
Vek v dňoch pri prijatí u detí do 1 roka

p*
p*

char
int

3

H01
H02
H03

10

Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

H11

Vek v rokoch pri prijatí

p*

int

3

H12
H13

Druh prijatia
Dôvod prijatia

p
p

char
char

-

H14

Dôvod prepustenia/preloženia z PÚZS

p

char

H15

Dátum prijatia do PÚZS

p

datetime

H16

Dátum prepustenia/preloženia z PÚZS

p

datetime

H17

Ošetrovacia doba

p

int

RRRR-MMDDTHH:mm
RRRR-MMDDTHH:mm
4

H18
H19

Počet dní na priepustke
Príznak DRG hospitalizácie

p
p

int
int

4
4

H20

Dĺžka trvania UPV v hodinách

p

int

4

H21

PSČ bydliska pacienta

p

char

15








H01 - Jednoznačný identifikátor hospitalizačného prípadu PZS je v tvare ZRRYXXXXX, pričom Z je
identifikátor zlúčeného hospitalizačného prípadu a nadobúda hodnotu „Z“ pre zlúčený hospitalizačný prípad,
inak sa neudáva. RR je posledné dvojčíslie roka pri prijatí, Y je poradie prevádzky vydávané ÚDZS a XXXXX
je poradové číslo hospitalizácie v rámci roka. Číslo je jednoznačné pre celý hospitalizačný prípad v rámci ÚZS
pre príslušný kalendárny rok. Uvedie sa rovnaký identifikátor ako pri vykazovaní HP do ZP.
H02 - Dvojmiestny kód ZP uvedený v číselníku 90011 – KOD_ZP. U novorodencov sa postupuje v zmysle
dokumentu Parametre HP.
H03 - V prípade, ak ide o poistenca v SR, je hodnota H03 „true“ a povinne sa vypĺňa položka H04, inak je
hodnota „false“ a povinne sa vypĺňa položka H05.
H04 - Uvedie sa rodné číslo, číslo poistenca alebo BIČ platné pre poistenca SR.
H05 - V prípade, ak poistenec nie je občanom Slovenskej republiky, uvedie sa identifikačné číslo poistenca
rozšírené o uvedenie členského alebo zmluvného štátu na prvých 2-3 znakoch.

V dávke sa vypĺňa buď položka H04 alebo H05, Identifikačné číslo pacienta občana SR alebo Identifikačné číslo pacienta
cudzinca. Nie je možné zadať obe položky naraz.







H06 - V položke sa uvedie pohlavie poistenca pod kódom zadefinovaným v číselníku 90013 – POHL.
H07 - Uvedie sa dátum narodenia pacienta.
H08 - Hmotnosť pri prijatí sa vykazuje v gramoch. Položka je povinná, ak ide o pacienta s vekom do 1 roka.
H09 - Počet/poradie novorodenca pri viacplodovom tehotenstve, možné hodnoty sa nachádzajú v číselníku
90014 – NOVOR. Položka je povinná, ak ide o novorodenca.
H10 - Položka je povinná, ak ide o pacienta s vekom do 1 roka.
H11 - Položka je povinná, ak ide o pacienta staršieho ako 1 rok.

Vek v rokoch a aj vek v dňoch sa počíta vždy k dátumu prijatia. V dávke sa vypĺňa buď vek v dňoch alebo vek v rokoch.
Nie je možné zadať obe položky naraz.









H12 - Vykazuje sa podľa hodnôt v číselníku 90017 – DRUH_PRIJ.
H13 - Dôvod prijatia do PÚZS je zadefinovaný v číselníku 90018 – DOV_PRIJ.
H14 - Hodnoty, ktoré môže položka nadobúdať, sú zadefinované v číselníku 90020 – DOV_PREP.
H15 - V zmysle Parametre HP sa uvedie dátum a čas, kedy bol poistenec prijatý do zdravotníckeho zariadenia.
H16 - V zmysle Parametre HP sa uvedie konečný dátum a čas, kedy bol poistenec prepustený zo zdravotníckeho
zariadenia.
H17 - Vykazuje sa údaj vypočítaný v súlade s dokumentom Parametre HP.
H18 - Uvedie sa sumárny počet dní na priepustke v súlade s dokumentom Parametre HP.
H19 - Nadobúda hodnoty: 1 - ak ide o DRG HP, 0 - ak ide o nonDRG HP.
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H20 - Vykazuje sa hodnota vypočítaná podľa Pravidiel kódovania.
H21 - Uvedie sa PSČ miesta bydliska pacienta. Položka sa vykazuje iba v prípade občanov SR.

5.2
HP – komplikácie
Vypĺňa sa iba v prípade výskytu komplikácií v hospitalizačnom prípade, maximálne však 10krát.
Tabuľka 11: HP-Komplikácie - popis položky
Označenie
Názov položky
položky
H22


Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

p

char

-

Kód komplikácie

H22 - Kód zdravotnej komplikácie vyskytujúcej sa počas hospitalizácie. Vykazuje ten PZS, kde k zdravotnej
komplikácii došlo. Hodnoty sa vykazujú podľa číselníka 90021 – KOD_KOMPL.

5.3
HP – interné preklady
V tejto časti sa vykazuje pohyb pacienta počas hospitalizácie (interné preklady). Vykazuje sa aj pre nonDRG HP. Ak bol
pacient prijatý na jedno oddelenie, vyplní sa iba odbornosť tohto oddelenia. Ak bol pacient prijatý na viacero oddelení
v rámci PÚZS, vyplnia sa všetky odbornosti oddelení.
Tabuľka 12: HP-Interné preklady - popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát
3
RRRR-MMDDTHH:mm
RRRR-MMDDTHH:mm

H23

Kód odbornosti oddelenia

p

char

H24

Dátum prijatia na oddelenie

p

datetime

H25

Dátum preloženia/prepustenia z oddelenia

p

datetime




5.4

H23 - uvedie sa 3-miestny subkód kódu PZS v tvare „SPP“.
H24 - Dátum a čas, kedy bol pacient prijatý na konkrétne oddelenie do zdravotníckeho zariadenia.
H25 - Dátum a čas, kedy bol pacient preložený/prepustený z oddelenia.
HP – externé preklady

V prípade externého prekladu vypĺňa nasledujúce položky PÚZS, ktorý pacienta prijal.
Tabuľka 13: HP-Externé preklady – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky
H26

5.5

Kód prekladajúceho PÚZS

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

P*

char

-

H26 - udáva sa prvých 6 miest z kódu PÚZS, z ktorého bol pacient preložený, v tvare P99999.
HP – zlúčené hospitalizačné prípady

Vykazuje sa iba v prípade, ak došlo podľa pravidiel uvedených v dokumente Parametre HP k zlučovaniu HP. Táto časť sa
netýka nonDRG HP.
Tabuľka 14: HP-Zlúčené hospitalizačné prípady – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

12

Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

H27

Dôvod zlúčenia

p

char

-

H28

Identifikátor zlučovaného hospitalizačného prípadu

p

char

8-9



5.6

H27 - Vykazuje sa podľa číselníka 90031 – KOD_ZLUC.
H28 - Vykazuje sa identifikátor prípadu, ktorý sa zlučuje.
HP – diagnózy

V tejto časti sa vypĺňajú hlavné a vedľajšie diagnózy pacienta v súlade s pravidlami kódovania. Pri nonDRG HP sa
uvedie ako hlavná diagnóza prijímacia diagnóza. Ostatné diagnózy pri nonDRG HP nie je nutné uvádzať.
Tabuľka 15: HP-Diagnózy – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

H29

Kód hlavnej diagnózy

p

char

-

H30

Kód vedľajšej diagnózy

n

char

-

H31

Lokalizácia diagnózy

p

char

-



5.7

H29, H30 - Vykazuje sa podľa číselníka 90023 – KOD_DIAG.
H31 - Nadobúda hodnoty podľa číselníka 90024 – LOK_STRANY.
HP – zdravotné výkony

V tejto časti sa vypĺňajú zdravotné výkony v súlade s pravidlami kódovania. Pri nonDRG HP nie je potrebné vykazovať.
Tabuľka 16: HP-Zdravotné výkony – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát
RRRR-MMDD

H32
H33

Kód výkonu
Lokalizácia výkonu

p
p

char
char

H34

Dátum výkonu

p

date




5.8

H32 - Kód výkonu sa vykazuje podľa číselníka 90025 – KOD_VYK.
H33 - Uvedie sa lokalizácia podľa číselníka - 90024 – LOK_STRANY.
H34 - Uvedie sa dátum vykonania zdravotného výkonu podľa pravidiel kódovania.
HP – úhrady

V tejto časti sa vykazujú uznané úhrady podľa druhu a povahy, vzťahujúce sa k hospitalizačnému prípadu.
Tabuľka 17: HP-Úhrady – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky
H35

Druh úhrady

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

p

char

-

13

Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

H36
H37

Suma úhrady
Kód skupiny PP

p
p*

float
char

8,2
5

H38

Kód zdravotného výkonu PP

p*

char

5

H39

Charakter úhrady

P*

int

1







5.9

H35 - Nadobúda hodnoty, ktoré sú v číselníku 90027 – DRUH_UHRADY.
Pre druhy úhrady za PP (31, 32...) sa povinne vykazujú položky H37, H38 a H39.
H36 - Uvedie sa suma uhradená za danú PP. Pre charakter úhrady „0- Centrálny nákup ZP“, je suma úhrady 0.
H37 - Uvedie sa 5-miestny kód (kód PP, vykazovať bez pomlčky) pripočítateľnej položky podľa aktuálne
platného KPP pre daný rok vykazovania.
H38 - Uvedie sa kód výkonu (kód ZZV-DRG) podľa aktuálne platného KPP pre daný rok vykazovania.
H39 - Charakter úhrady PP nadobúda jednu z hodnôt: „0“ – Centrálny nákup, „1“ – Úhrada zdravotníckemu
zariadeniu, „2“ – Úhrada tretej strane.
HP – náklady

Vykazuje sa pre všetky DRG HP. Jednotlivé náklady za HP sa kalkulujú podľa kalkulačnej metodiky a ďalších usmernení
CKS.
Tabuľka 18: HP-Náklady – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

H40

Skupina nákladových stredísk

p

char

-

H41

Suma nákladov

p

float

6,2

H42
H43

Skupina nákladových druhov
Kód výkonového ukazovateľa

p
p

char
char

-

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

p
p*

char
float

4
8,4






5.10

H40 - Vykazuje sa hodnota podľa číselníka 90007 – DRG_SNS.
H41 - Vykazuje sa suma vykalkulovaná podľa kalkulačnej metodiky.
H42 - Hodnoty podľa číselníka 90008 – DRG_SND.
H43 - Položka sa vykazuje podľa číselníka 90009 – DRG_VU.

HP – zaradenie do DRG

Vykazuje sa iba pre DRG HP.
Tabuľka 19: HP-Zaradenie do DRG – popis položiek
Označenie
Názov položky
položky
H44
H45



DRG skupina
Efektívna relatívna váha
H44 - Vykazuje sa DRG skupina uznaná zdravotnou poisťovňou.
H45 - Vykazuje sa eRV podľa ZP.

5.11 HP – pripočítateľné položky ŠZM
Vykazuje sa iba pre DRG HP a iba vtedy, ak má DRG HP vykázanú PP zo skupiny ŠZM.
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Tabuľka 20: HP-Pripočítateľné položky ŠZM - popis položiek
Označenie
Názov položky
položky

Povinnosť

Dátový typ

Dĺžka/formát

H46

Kód skupiny PP

p

char

5

H47
H48

Kód zdravotného výkonu pre PP
Kategorizačný kód

p
p

char
char

5-8
20

H49

Jednotková cena

p

float

8,2

H50

Množstvo

p

float

8,2







H46 - Uvedie sa 5-miestny kód (kód PP, vykazovať bez pomlčky) pripočítateľnej položky podľa aktuálne
platného KPP pre daný rok vykazovania.
H47 - Uvedie sa kód výkonu (kód ZZV-DRG) podľa aktuálne platného KPP pre daný rok vykazovania.
H48 - Uvedie sa kód pripočítateľnej položky (kód MZSR), podľa zoznamu kategorizovaných špeciálnych
zdravotníckych materiálov alebo liekov uverejneného na webových stránkach MZSR.
H49 - Cena vzťahujúca sa k vykázanému kódu kategorizačnej položky vynásobená množstvom.
H50 - Počet aplikovaných dávok – ZVJ (nie balení!) liekov, ZP, výkonov atď.

6. XSD schéma
Označenie
položky
E01

Názov

Početnosť

Úroveň

drgDavka

Element

1

1

E02

udajeDavka

Element

1

2

D01

typDavky

Atribút

1

2

E03

datum

Element

1

3

D02

vytvorene

Atribút

1

3

date

D03

obdobieOd

Element

1

4

date

D04

obdobieDo

Element

1

4

date

D05

kontaktnyEma
Element
il

1

3

D06

rozhranie

Element

1

3

D07

DRGsystem

Element

1

3

D08

swKalkulacia

Element

0-1

3

E04

udajePUZS

Element

1

2

P01

idDRG

Atribút

1

2

P02

kod

Atribút

1

2

P03

ico

Atribút

1

2

P04

nazov

Element

1

3

Číselník

Poznámka k Poznámka k
hodnotám
povinnosti

Typ

Kód: 90001
Akronym:
TYP_DAV

XSD

TypDavkyT
ype

Hodnota
musí
obsahovať
“@”
Kód: 90002
Akronym:
VER_ROZ

string(5,50
)
VerziaRoz
hraniaTyp
e
string(1,20
)
string(1,50
)

Kód:90028
Akronym:
ID_DRG

string(3)
string(6)
Povolené
hodnoty: [09]{8}

string(8)
string(1,10
0)
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Povolené
hodnoty: [09]{5}

P05

psc

Element

1

3

P06

pravnaForma

Element

1

3

P07

druhVlastnictv
Element
a

1

3

P08

typPUZS

Element

1

3

E05

zluceniePUZS

Element

0-1

3

P09

idDRGfuzovan
e

Element

1

4

P10

obdobieOd

Atribút

1

4

date

P11

Atribút

1

4

date

Element

1

3

E07

obdobieDo
kalkulacnyMo
delPUZS
sns

Element

1-12

4

P12

kod

Atribút

1

4

P13

snd

Element

1-11

5

P14

kodVykUkaz

Atribút

1

5

E08

ZP

Element

1

3

E09

udajeZP

Element

1-3

4

P15

kodZP

Atribút

1

4

E10

DRGnerelevan
Element
tne

1

5

E06

P16

celkFinUzn

Element

1

6

P17

celkMedUzn

Element

1

6

P18

pocetNonDrg

Element

1

6

E11

DRGrelevantn
e

Element

1

5

P19

celkFinUzn

Element

1

6

P20

celkMedUzn

Element

1

6

Kód: 90004
Akronym:
PF_PUZS
Kód: 90005
Akronym:
DV_PUZS
Kód: 90006
Akronym:
TYP_PUZS
Kód:90028
Akronym:
ID_DRG

Kód: 90007
Akronym:
DRG_SNS
Kód: 90008
Akronym:
DRG_SND
Kód: 90009
Akronym:
DRG_ VU

Kód: 90011
Akronym:
kodZP

string(5)
PravnaFor
maType
DuhVlastni
ctvaType
TypPUZST
ype

idNemPre
kladType

SnsType

SndType
KodVykUk
azType

string(2)

decimal(0
99999999,
99)incl
decimal(0
99999999,
99)incl
int(0,2000
00)incl

decimal(0
99999999,
99)incl
decimal(0
99999999,
99)incl
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P21

pocetDRG

Element

1

6

P22

UznCMI

Element

1

6

P23

celkExtramura
Element
l

1

6

1

6

1

3

1-99

4

E13

pocetExtramur
Element
al
udajeNaOdbor
Element
nost
Odbornost
Element

P25

Kod

Atribút

1

4

P26

pocetZ

Atribút

1

4

P27

pocetK

Atribút

1

4

P28

kapacita

Atribút

1

4

P29

uvazokL

Element

1

5

P30

uvazokOP

Element

1

5

P31

uvazokOZP

Element

1

5

1

2

1-99999

3

P24
E12

E14
E15

hospitalizacne
Element
Pripady
pripad
Element

H01

idPripadu

Atribút

1

3

H02

kodZP

Atribút

1

3

H19

typHP

Atribút

1

3

E16

udajePacient
icpPodlaPrislu
snosti
typICP

Element

1

4

Element

1

5

Atribút

1

5

E17
H03

H04

icpSR

Element

0-1

6

int(0,2000
00)incl
int(0,2000
00)incl
decimal(0
99999999,
99)incl
int(0,2000
00)incl

string(3)
Int(0,2000
)incl
Int(0,2000
)incl
Int(0,2000
)incl
decimal(0
999999,99
)incl
decimal(0
999999,99
)incl
decimal(0
999999,99
)incl

Povolené
hodnoty:
[S,Z]{0,1}[09]{8}
Kód: 90011
Akronym:
KOD_ZP

string(9)

ZPType
boolean

Povolené
hodnoty[09]{9,10} pre
RČ a BIČ,

boolean
Uvedie sa
v prípade,
ak pacient
string(9,10
je občanom
)
SR a nieje
samoplatite
lom
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H05

icpCudzinec

Element

0-1

6

H06

pohlavie

Element

1

5

H07

datumNarode
nia

Element

1

5

H08

hmotnost

Element

0-1

5

H09

novorodenec

Element

0-1

5

E18

vek

Element

1

5

H10

vekDni

Element

0-1

6

H11

vekRoky

Element

0-1

6

E19

hospitalizacia

Element

1

5

Povolené
hodnoty: [azA-Z0-9
!>#$%&amp;
()*;+\,./:;=?@\\^_
{}|\[\]]{1,23}

Uvedie sa
v prípade,
ak pacient
nie je
občanom
SR

Kód: 90013
Akronym:
POHL

string(1,23
)

PohlavieTy
pe
date
Uvádza sa
u detí do
jedného
roka
Uvádza sa
iba
v prípade
novorodenc
a pri
narodení

Kód: 90014
Akronym:
NOVOR

Uvádza sa
u detí do
jedného
roka
Uvádza sa
u pacientov
starších ako
1 rok
V zmysle MU
5/2/2015
príloha 7
bod 36.
V zmysle MU
5/2/2015
príloha 7
bod 37.
V zmysle MU
5/2/2015
príloha 7
bod 41.

int(250,19
999) incl

Novorode
necType

int(1,365)
incl

int(1,124)
incl

H12

druhPrijatia

Atribút

1

5

Kód: 90017
Akronym:
DRUH_PRIJ

H13

dovodPrijatia

Atribút

1

5

Kód: 90018
Akronym:
DOV_PRIJ

H14

dovodPrepust
enia

Atribút

1

5

Kód: 90020
Akronym:
DOV_PREP

datumPrijatie Element
datumPrepust
Element
enie
dlzkaOsetrova
Element
cejDoby

1

6

dateTime

1

6

dateTime

1

6

H18

priepustka

Element

1

6

H20

trvanieUpv

Element

1

5

H21

psc

Element

1

5

E20

komplikacie

Element

0-1

4

H15
H16
H17

DruhPrijati
aType

DovodPrija
tiaType
DovodPre
pusteniaTy
pe

int(1,9999)
incl
int(0,9999)
incl
int(0,9999)
incl
Povolené
hodnoty: [09]{15}

string(15)
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H22

kod

Element

1-10

5

E21

prekladyPacie
ntaInt

Element

1

4

Kód: 90021
Akronym:
KOD_KOMPL

KodKompli
kacieType

Podľa
prílohy F287 k MU
13/2014
Povolené
hodnoty [09]{3}

H23

oddelenie

Element

1-99

5

H24

Atribút

1

5

dateTime

Atribút

1

5

dateTime

Element

0-1

4

H26

datumPrijatie
datumPrepust
enie
prekladyPacie
ntaExt
kod

Element

1-10

5

E23

zlucenia

Element

0-1

4

H27

kod

Atribút

0-1

5

H25
E22

H28

idHP

Element

1-25

5

E24

diagnozy

Element

1

4

H29

HDg

Element

1

5

H30

VDg

Element

0-100

5

H31

lokalizacia

Atribút

1

5

E25

vykony

Element

0-1

4

H32

ZV

Element

1-99

5

H33

lokalizacia

Atribút

1

5

H34

datumZV

Atribút

1

5

E26

uhrady

Element

1

4

E27

uhrada

Element

1-500

5

H35

druh

Atribút

1

5

H36

uhradenaSum
a

Element

0-1

6

E28

pripocitatelne
PolozkyU

Element

0-1

6

string(3)

String(6)
Kód: 90031
Akronym:
KOD_ZLUC

ZlucenieTy
pe
Povolené
hodnoty
[S,Z]{0,1}[09]{8}

String(9)

Kód: 90023
Akronym:
KOD_DIAG
Kód: 90023
Akronym:
KOD_DIAG
Kód: 90024
Prislúcha
Akronym:
k H29 a H30
LOK_STRANY
Kód: 90025
Akronym:
KOD_VYK
Kód: 90024
Akronym:
LOK_STRANY

DiagnozaT
ype
DiagnozaT
ype
Uvádza sa,
ak je
vyplnená
diagnóza

Lokalizacia
Type

KodZvType
Lokalizacia
Type
date

Kód: 90027
Akronym:
DRUH_UHRA
DY

DruhUhra
dType
decimal(0
999999,99
)incl
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E29

PPDRG

Element

1-N

7

H37

kodPP

Atribút

1

7

E30

zv

Element

1-N

8

H38

kodZV
Atribút
charakterUhra
Element
dy
kodCharakteru
Atribút
Uhrady

1

8

1-N

9

1-3

9

String(2)
decimal(0
999999,99
)incl

E31
H39

H36

uhradenaSum
a

Element

0-1

10

E32

naklady

Element

1

4

E33

sns

Element

1-12

5

H40

kod

Atribút

1

5

H41

suma

Element

1-11

6

H42

snd

Atribút

1

6

H43

kodVykUkaz

Atribút

1

6

H44

drg

Element

1

4

H45

erv

Element

1

4

Element

0-1

4

Element

1-N

5

String(20)
String(20)

Kód: 90007
Akronym:
DRG_SNS

SnsType
decimal(0
999999,99
)incl

Kód: 90008
Akronym:
DRG_SND
Kód: 90009
Akronym:
DRG_ VU

SndType
KodVykUk
azType
String(4)
decimal(0
999999,99
)incl

E35

pripocitatelne
Polozky
PPDRG

H46

kodPP

Atribút

1

5

E36

zv

Element

1-N

6

H47

kodZV

Atribút

1

6

String(20)

H48

pp

Element

1-N

7

H49

cena

Atribút

1

7

H50

mnozstvo

Atribút

1

7

String(20)
decimal(0
999999,99
)incl
decimal(0
999999,99
)incl

E34

String(20)
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7. XML príklad
<drgDavka xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/drg/2.0">
<udajeDavka typDavky="N">
<datum vytvorene="2018-03-01">
<obdobieOd>2017-01-01</obdobieOd>
<obdobieDo>2017-12-31</obdobieDo>
</datum>
<kontaktnyEmail>meno@nemocnica.sk</kontaktnyEmail>
<rozhranie>2.0</rozhranie>
<DRGsystem>2019</DRGSystem>
<swKalkulacia>Udzs</swKalkulacia>
</udajeDavka>
<udajePUZS idDRG="105" kod="P90944" ico="01234563">
<nazov>nazovPUZS</nazov>
<psc>91101</psc>
<pravnaForma>112</pravnaForma>
<druhVlastnictva>2</druhVlastnictva>
<typ>01</typ>
<zluceniePUZS>
<idDRGfuzovane obdobieOd="2018-01-01" obdobieDo="2018-05-01">105</idDRGfuzovane>
</zluceniePUZS>
<kalkulacnyModelPUZS>
<sns kod="1">
<snd kodVykUkaz="01A">1</snd>
</sns>
</kalkulacnyModelPUZS>
<ZP>
<udajeZP kodZP="25">
<DRGnerelevantne>
<celkFinUzn>1514123.20</celkFinUzn>
<celkMedUzn>1234567.12</celkMedUzn>
<pocetNonDRG>12345</pocetNonDRG>
</DRGnerelevantne>
<DRGrelevantne>
<celkFinUzn>1514123.20</celkFinUzn>
<celkMedUzn>1234567.12</celkMedUzn>
<pocetDRG>350</pocetDRG>
<UznCMI>350</UznCMI>
<celkExtramural>1514123.20</celkExtramural>
<pocetExtramural>1514123.20</pocetExtramural>
</DRGrelevantne>
</udajeZP>
</ZP>
<udajeNaOdbornost>
<odbornost kod="001" pocetZ="123" pocetK="123" kapacita="123">
<uvazokL>123.45</uvazokL>
<uvazokOP>123.45</uvazokOP>
<uvazokOZP>123.45</uvazokOZP>
</odbornost>
<odbornost kod="002" pocetZ="123" pocetK="123" kapacita="123">
<uvazokL>123.45</uvazokL>
<uvazokOP>123.45</uvazokOP>
<uvazokOZP>123.45</uvazokOZP>
</odbornost>
</udajeNaOdbornost>
</udajePUZS>
<hospitalizacnePripady>
<pripad idPripadu="18000001" kodZP="25" typHP="1">
<udajePacient>
<icpPodlaPrislusnosti typICP="1" >
<icpSR>9601057666</icpSR>
</icpPodlaPrislusnosti>
<pohlavie>1</pohlavie>
<datumNarodenia>1996-01-05</datumNarodenia>
<hmotnost>0</hmotnost>
<novorodenec>0</novorodenec>
<Vek>
<vekDni>0</vekDni>
</Vek>
<hospitalizacia druhPrijatia="2" dovodPrijatia="1" dovodPrepustenia="1">
<datumPrijatie>2018-04-15T12:00:00</datumPrijatie>
<datumPrepustenie>2018-05-15T12:00:00</datumPrepustenie>
<dlzkaOsetrovacejDoby>30</dlzkaOsetrovacejDoby>
<priepustka>0</priepustka>
</hospitalizacia>
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<trvanieUpv>0</trvanieUpv>
<psc>91101</psc>
</udajePacient>
<komplikacie>
<kod>0</kod>
</komplikacie>
<prekladyPacientaInt>
<oddelenie datumPrijatie="0" datumPrepustenie="0">0</oddelenie>
</prekladyPacientaInt>
<prekladyPacientaExt>
<kod>0</kod>
</prekladyPacientaExt>
<zlucenia>
<idHP kod="0">0</idHP>
</zlucenia>
<diagnozy>
<HDg lokalizacia="B">A02.1</HDg>
<VDg lokalizacia="0">0</VDg>
</diagnozy>
<vykony>
<ZV lokalizacia="B" datumZV="2018-04-15">T8u203</ZV>
<ZV lokalizacia="B" datumZV="2018-04-15">T8u002</ZV>
<ZV lokalizacia="B" datumZV="2018-04-16">T16100.3</ZV>
</vykony>
<uhrady>
<uhrada druh="10">
<uhradenaSuma>15.00</uhradenaSuma>
</uhrada>
</uhrady>
<naklady>
<sns kod="1">
<suma snd="1" kodVykUkaz="01A">1.00</suma>
</sns>
</naklady>
<drg>A01.0</drg>
<erv>0.85</erv>
<pripocitatelnePolozky>
<PPDRG kod="0">
<zv kod="0">
<pp mnozstvo="1.00" cena="0.00">0</pp>
</zv>
</PPDRG>
</pripocitatelnePolozky>
</pripad>
<pripad idPripadu="18000002" kodZP="25" typHP="1">
<udajePacient>
<icpPodlaPrislusnosti typICP="1" >
<icpSR>6856257157</icpSR>
</icpPodlaPrislusnosti>
<pohlavie>2</pohlavie>
<datumNarodenia>1968-06-25</datumNarodenia>
<hmotnost>0</hmotnost>
<novorodenec>0</novorodenec>
<Vek>
<vekDni>0</vekDni>
</Vek>
<hospitalizacia druhPrijatia="1" dovodPrijatia="1" dovodPrepustenia="1">
<datumPrijatie>2018-07-15T12:00:00</datumPrijatie>
<datumPrepustenie>2018-07-25T12:00:00</datumPrepustenie>
<dlzkaOsetrovacejDoby>10</dlzkaOsetrovacejDoby>
<priepustka>0</priepustka>
</hospitalizacia>
<trvanieUpv>0</trvanieUpv>
<psc>91101</psc>
</udajePacient>
<komplikacie>
<kod>0</kod>
</komplikacie>
<prekladyPacientaInt>
<oddelenie datumPrijatie="0" datumPrepustenie="0">0</oddelenie>
</prekladyPacientaInt>
<prekladyPacientaExt>
<kod>0</kod>
</prekladyPacientaExt>
<zlucenia>
<idHP kod="0">0</idHP>
</zlucenia>
<diagnozy>

22

<HDg lokalizacia="B">E14</HDg>
<VDg lokalizacia="0">0</VDg>
</diagnozy>
<vykony>
<ZV lokalizacia="B" datumZV="2018-07-15">T8v181</ZV>
</vykony>
<uhrady>
<uhrada druh="10">
<uhradenaSuma>15.00</uhradenaSuma>
</uhrada>
</uhrady>
<naklady>
<sns kod="1">
<suma snd="1" kodVykUkaz="01A">1.00</suma>
</sns>
</naklady>
<drg>A01.0</drg>
<erv>0.85</erv>
<pripocitatelnePolozky>
<PPDRG kod="0">
<zv kod="0">
<pp mnozstvo="1.00" cena="0.00">0</pp>
</zv>
</PPDRG>
</pripocitatelnePolozky>
</pripad>
<pripad idPripadu="18000003" kodZP="25" typHP="1">
<udajePacient>
<icpPodlaPrislusnosti typICP="1" >
<icpSR>4610187666</icpSR>
</icpPodlaPrislusnosti>
<pohlavie>1</pohlavie>
<datumNarodenia>1946-10-18</datumNarodenia>
<hmotnost>0</hmotnost>
<novorodenec>0</novorodenec>
<Vek>
<vekDni>0</vekDni>
</Vek>
<hospitalizacia druhPrijatia="2" dovodPrijatia="1" dovodPrepustenia="2">
<datumPrijatie>2018-09-01T12:00:00</datumPrijatie>
<datumPrepustenie>2018-10-01T12:00:00</datumPrepustenie>
<dlzkaOsetrovacejDoby>30</dlzkaOsetrovacejDoby>
<priepustka>0</priepustka>
</hospitalizacia>
<trvanieUpv>0</trvanieUpv>
<psc>91101</psc>
</udajePacient>
<komplikacie>
<kod>0</kod>
</komplikacie>
<prekladyPacientaInt>
<oddelenie datumPrijatie="0" datumPrepustenie="0">0</oddelenie>
</prekladyPacientaInt>
<prekladyPacientaExt>
<kod>0</kod>
</prekladyPacientaExt>
<zlucenia>
<idHP kod="0">0</idHP>
</zlucenia>
<diagnozy>
<HDg lokalizacia="P">I64</HDg>
<VDg lokalizacia="0">0</VDg>
</diagnozy>
<vykony>
<ZV lokalizacia="P" datumZV="2018-09-01">T8v162.1</ZV>
</vykony>
<uhrady>
<uhrada druh="10">
<uhradenaSuma>15.00</uhradenaSuma>
</uhrada>
</uhrady>
<naklady>
<sns kod="1">
<suma snd="1" kodVykUkaz="01A">1.00</suma>
</sns>
</naklady>
<drg>A01.0</drg>
<erv>0.85</erv>
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<pripocitatelnePolozky>
<PPDRG kod="0">
<zv kod="0">
<pp mnozstvo="1.00" cena="0.00">0</pp>
</zv>
</PPDRG>
</pripocitatelnePolozky>
</pripad>
<pripad idPripadu="18000004" kodZP="25" typHP="1">
<udajePacient>
<icpPodlaPrislusnosti typICP="1" >
<icpSR>5610187666</icpSR>
</icpPodlaPrislusnosti>
<pohlavie>1</pohlavie>
<datumNarodenia>1956-10-18</datumNarodenia>
<hmotnost>0</hmotnost>
<novorodenec>0</novorodenec>
<Vek>
<vekDni>0</vekDni>
</Vek>
<hospitalizacia druhPrijatia="2" dovodPrijatia="1" dovodPrepustenia="1">
<datumPrijatie>2018-09-01T12:00:00</datumPrijatie>
<datumPrepustenie>2018-09-10T12:00:00</datumPrepustenie>
<dlzkaOsetrovacejDoby>10</dlzkaOsetrovacejDoby>
<priepustka>0</priepustka>
</hospitalizacia>
<trvanieUpv>0</trvanieUpv>
<psc>91101</psc>
</udajePacient>
<komplikacie>
<kod>0</kod>
</komplikacie>
<prekladyPacientaInt>
<oddelenie datumPrijatie="0" datumPrepustenie="0">0</oddelenie>
</prekladyPacientaInt>
<prekladyPacientaExt>
<kod>0</kod>
</prekladyPacientaExt>
<zlucenia>
<idHP kod="0">0</idHP>
</zlucenia>
<diagnozy>
<HDg lokalizacia="P">I210</HDg>
<VDg lokalizacia="0">I520</VDg>
</diagnozy>
<vykony>
<ZV lokalizacia="P" datumZV="2018-09-01">1k211</ZV>
</vykony>
<uhrady>
<uhrada druh="10">
<uhradenaSuma>15.00</uhradenaSuma>
</uhrada>
</uhrady>
<naklady>
<sns kod="1">
<suma snd="1" kodVykUkaz="01A">1.00</suma>
</sns>
</naklady>
<drg>A01.0</drg>
<erv>0.85</erv>
<pripocitatelnePolozky>
<PPDRG kod="0">
<zv kod="0">
<pp mnozstvo="1.00" cena="0.00">0</pp>
</zv>
</PPDRG>
</pripocitatelnePolozky>
</pripad>
<pripad idPripadu="18000005" kodZP="25" typHP="1">
<udajePacient>
<icpPodlaPrislusnosti typICP="1" >
<icpSR>5610187666</icpSR>
</icpPodlaPrislusnosti>
<pohlavie>1</pohlavie>
<datumNarodenia>1956-10-18</datumNarodenia>
<hmotnost>0</hmotnost>
<novorodenec>0</novorodenec>
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<Vek>
<vekDni>0</vekDni>
</Vek>
<hospitalizacia druhPrijatia="2" dovodPrijatia="1" dovodPrepustenia="2">
<datumPrijatie>2018-09-11T12:00:00</datumPrijatie>
<datumPrepustenie>2018-09-21T12:00:00</datumPrepustenie>
<dlzkaOsetrovacejDoby>10</dlzkaOsetrovacejDoby>
<priepustka>0</priepustka>
</hospitalizacia>
<trvanieUpv>0</trvanieUpv>
<psc>91101</psc>
</udajePacient>
<komplikacie>
<kod>0</kod>
</komplikacie>
<prekladyPacientaInt>
<oddelenie datumPrijatie="0" datumPrepustenie="0">0</oddelenie>
</prekladyPacientaInt>
<prekladyPacientaExt>
<kod>0</kod>
</prekladyPacientaExt>
<zlucenia>
<idHP kod="0">0</idHP>
</zlucenia>
<diagnozy>
<HDg lokalizacia="P">I210</HDg>
<VDg lokalizacia="0">I520</VDg>
</diagnozy>
<vykony>
<ZV lokalizacia="P" datumZV="2018-09-11">1k212</ZV>
</vykony>
<uhrady>
<uhrada druh="10">
<uhradenaSuma>15.00</uhradenaSuma>
</uhrada>
</uhrady>
<naklady>
<sns kod="1">
<suma snd="1" kodVykUkaz="01A">1.00</suma>
</sns>
</naklady>
<drg>A01.0</drg>
<erv>0.85</erv>
<pripocitatelnePolozky>
<PPDRG kod="0">
<zv kod="0">
<pp mnozstvo="1.00" cena="0.00">0</pp>
</zv>
</PPDRG>
</pripocitatelnePolozky>
</pripad>
<pripad idPripadu="Z18000006" kodZP="25" typHP="1">
<udajePacient>
<icpPodlaPrislusnosti typICP="1" >
<icpSR>5610187666</icpSR>
</icpPodlaPrislusnosti>
<pohlavie>1</pohlavie>
<datumNarodenia>1956-10-18</datumNarodenia>
<hmotnost>0</hmotnost>
<novorodenec>0</novorodenec>
<Vek>
<vekDni>0</vekDni>
</Vek>
<hospitalizacia druhPrijatia="2" dovodPrijatia="1" dovodPrepustenia="2">
<datumPrijatie>2018-09-01T12:00:00</datumPrijatie>
<datumPrepustenie>2018-09-21T12:00:00</datumPrepustenie>
<dlzkaOsetrovacejDoby>20</dlzkaOsetrovacejDoby>
<priepustka>0</priepustka>
</hospitalizacia>
<trvanieUpv>0</trvanieUpv>
<psc>91101</psc>
</udajePacient>
<komplikacie>
<kod>0</kod>
</komplikacie>
<prekladyPacientaInt>
<oddelenie datumPrijatie="0" datumPrepustenie="0">0</oddelenie>
</prekladyPacientaInt>
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<prekladyPacientaExt>
<kod>0</kod>
</prekladyPacientaExt>
<zlucenia>
<idHP>18000004</idHP>
<idHP kod="1">18000005</idHP>
</zlucenia>
<diagnozy>
<HDg lokalizacia="P">I210</HDg>
<VDg lokalizacia="0">I520</VDg>
</diagnozy>
<vykony>
<ZV lokalizacia="P" datumZV="2018-09-11">1k211</ZV>
<ZV lokalizacia="P" datumZV="2018-09-11">1k212</ZV>
</vykony>
<uhrady>
<uhrada druh="10">
<uhradenaSuma>15.00</uhradenaSuma>
</uhrada>
</uhrady>
<naklady>
<sns kod="1">
<suma snd="1" kodVykUkaz="01A">1.00</suma>
</sns>
</naklady>
<drg>A01.0</drg>
<erv>0.85</erv>
<pripocitatelnePolozky>
<PPDRG kod="0">
<zv kod="0">
<pp mnozstvo="1.00" cena="0.00">0</pp>
</zv>
</PPDRG>
</pripocitatelnePolozky>
</pripad>
<pripad idPripadu="Z18000010" kodZP="25" typHP="1">
<udajePacient>
<icpPodlaPrislusnosti typICP="0" >
<icpSR>1801017666</icpSR>
</icpPodlaPrislusnosti>
<pohlavie>1</pohlavie>
<datumNarodenia>2018-01-01</datumNarodenia>
<hmotnost>3500</hmotnost>
<novorodenec>1NO</novorodenec>
<Vek>
<vekDni>1</vekDni>
</Vek>
<hospitalizacia druhPrijatia="1" dovodPrijatia="1" dovodPrepustenia="1">
<datumPrijatie>2018-01-01T12:00:00</datumPrijatie>
<datumPrepustenie>2018-01-05T12:00:00</datumPrepustenie>
<dlzkaOsetrovacejDoby>4</dlzkaOsetrovacejDoby>
<priepustka>0</priepustka>
</hospitalizacia>
<trvanieUpv>0</trvanieUpv>
<psc>91101</psc>
</udajePacient>
<komplikacie>
<kod>1A</kod>
</komplikacie>
<prekladyPacientaInt>
<oddelenie datumPrijatie="2017-01-01T12:00:00" datumPrepustenie="2017-01-02T12:00:00">009</oddelenie>
<oddelenie datumPrijatie="2017-01-02T12:00:00" datumPrepustenie="2017-01-04T12:00:00">002</oddelenie>
<oddelenie datumPrijatie="2017-01-04T12:00:00" datumPrepustenie="2017-01-05T12:00:00">009</oddelenie>
</prekladyPacientaInt>
<prekladyPacientaExt>
<kod>P90944</kod>
</prekladyPacientaExt>
<zlucenia>
<idHP>18000008</idHP>
<idHP kod="1">18000009</idHP>
</zlucenia>
<diagnozy>
<HDg lokalizacia="L">P598</HDg>
<VDg lokalizacia="L">Z380</VDg>
</diagnozy>
<vykony>
<ZV lokalizacia="L" datumZV="2017-01-01">5r1333</ZV>
</vykony>
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<uhrady>
<uhrada druh="10">
<uhradenaSuma>15.00</uhradenaSuma>
</uhrada>
<uhrada druh="20">
<uhradenaSuma>10.00</uhradenaSuma>
</uhrada>
<uhrada druh="31">
<pripocitatelnePolozky>
<PPDRG kod="J0203">
<zv kod="61031.7">
<charakterUhrady kod="0">
<uhradenaSuma>0.00</uhradenaSuma>
</charakterUhrady>
</zv>
</PPDRG>
</pripocitatelnePolozky>
</uhrada>
<uhrada druh="34">
<pripocitatelnePolozky>
<PPDRG kod="PPX66">
<zv kod="8r20c.4">
<charakterUhrady kod="1">
<uhradenaSuma>1000.00</uhradenaSuma>
</charakterUhrady>
</zv>
</PPDRG>
</pripocitatelnePolozky>
</uhrada>
<uhrada druh="35">
<pripocitatelnePolozky>
<PPDRG kod="TPP06">
<zv kod="8r235.51">
<charakterUhrady kod="1">
<uhradenaSuma>55.11</uhradenaSuma>
</charakterUhrady>
</zv>
</PPDRG>
</pripocitatelnePolozky>
</uhrada>
</uhrady>
<naklady>
<sns kod="1">
<suma snd="1" kodVykUkaz="01A">1.00</suma>
</sns>
</naklady>
<drg>A01.0</drg>
<erv>0.85</erv>
<pripocitatelnePolozky>
<PPDRG kod="PPX36">
<zv kod="8r751.00">
<pp mnozstvo="1.00" cena="4755.00">X01235</pp>
<pp mnozstvo="1.00" cena="280.00">X02326</pp>
<pp mnozstvo="2.00" cena="700.00">X02177</pp>
</zv>
</PPDRG>
</pripocitatelnePolozky>
</pripad>
</hospitalizacnePripady>
</drgDavka>
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1 Prehľad dokumentu
1.1 Účel dokumentu
Účelom tohto dokumentu je pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PÚZS“), ktorým vyplýva
povinnosť v zmysle § 79 ods. 1 písm. zb) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“) zasielať údaje o hospitalizačných prípadoch Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej
len „ÚDZS“) za ucelené obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, definovať zoznam číselníkov s popisom
štruktúry, ktoré sú potrebné pri vypĺňaní dátovej vety.
Tento dokument špecifikuje:
 Zoznam číselníkov používaných v dátovej vete
 Štruktúru číselníkov používaných v dátovej vete
Tento dokument neobsahuje položky jednotlivých číselníkov.
1.2 Terminológia a skratky
Tabuľka nižšie obsahuje zoznam termínov a skratiek použitých v rámci dokumentu.
Tabuľka 21: Terminológia a skratky
Terminológia/Skratka
Popis
CKS
Centrum pre klasifikačný systém
DRG
Diagnosis related groups
PÚZS
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti
ÚDZS
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
XML
eXtensible Markup Language
ZP
Zdravotná poisťovňa

2 Číselníky
2.1 Zoznam číselníkov
V tabuľke nižšie je zoznam číselníkov.
Tabuľka 22: Zoznam číselníkov
Kód číselníka

Akronym

Názov číselníka

90001

TYP_DAV

Typ dávky

90002

VER_ROZ

Verzia XSD schémy

90004

PF_PUZS

Právna forma PÚZS

90005

DV_PUZS

Druh vlastníctva PÚZS

90006

TYP_PUZS

Druh PÚZS

90007

DRG_SNS

Skupina nákladových stredísk

90008

DRG_SND

Skupina nákladových druhov

90009

DRG_ VU

Kód výkonového ukazovateľa

90011

KOD_ZP

Identifikačné číslo ZP

90013

POHL

Pohlavie

90014

NOVOR

Novorodenec

90017

DRUH_PRIJ

Druh prijatia

90018

DOV_PRIJ

Dôvod prijatia
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90020

DOV_PREP

Dôvod prepustenia

90021

KOD_KOMPL

Kód komplikácie

90023

KOD_DIAG

Kód diagnózy

90024

LOK_STRANY

Lokalizácia strany

90025

KOD_VYK

Kód výkonu

90027

DRUH_UHRADY

Druh úhrady

90028

ID_DRG

DRG identifikátor

90031

KOD_ZLUC

Typ zlúčenia

90032

NON_DRG

DRG nerelevantné odbornosti

2.2 Štruktúra číselníka
Centrum pre klasifikačný systém (ďalej len „CKS“) ÚDZS vydáva zoznam číselníkov ako komprimovaný archív, ktorý
obsahuje samostatné súbory číselníkov vo formáte XML v.1.0. Tento archív uverejňuje CKS na webovom portáli ÚDZS.
Všetky číselníky sú v jednotnej štruktúre, pričom každý číselník obsahuje nasledovné informácie:



Hlavička číselníka – základné údaje o číselníku
Položky číselníka – jednotlivé položky číselníka

2.3 Hlavička číselníka
Obsahuje nasledovné atribúty:
Tabuľka 23: Hlavička číselníka
Názov položky

Popis

Dátový typ

Dĺžka/formát

kodCiselnika

Kód číselníka

char

10

nazov
akronym

Názov číselníka
Akronym číselníka

char
char

200
20

verzia
predvolenyJazyk

Verzia číselníka
Jazyk použitý v názvoch a popisoch

char
char

10
5

2.4 Položky číselníka
Obsahuje nasledovné atribúty:
Tabuľka 24: Položky číselníka
Názov položky

Popis

kod
popis
platnostOd
platnostDo

Dátový typ

Dĺžka/formát

Kód položky

char

50

Popis položky
Dátum od kedy je možné použiť kód pri
vykazovaní
Konečný dátum do kedy je možné použiť kód pri
vykazovaní

char

500

date

RRRR-MM-DD

date

RRRR-MM-DD
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2.5 Popis XML súboru číselníka
Obsahuje popis XML štruktúry číselníka. V XML je použité kódovanie UTF-8.
Tabuľka 25: Štruktúra XML
Názov

Typ

ciselnik
kodCiselnika
akronym
verzia
predvolenyJazyk
nazov
polozky
polozka
kod
platnostOd
platnostDo
Popis

Element
Atribút
Atribút
Atribút
Atribút
Element
Element
Element
Atribút
Atribút
Atribút
Element

Početnosť

Úroveň

1
1
1
1
1
1
1
0-N
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4

Poznámka k
hodnotám

Dátový typ

string(1,10)
string(1,20)
string(1,10)
string(1,5)
string(1,200)

string(1,50)
date
date
string(1,500)

XML príklad 1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ciselnik akronym="DRG_SND" kodCiselnika="90008" predvolenyJazyk="sk" verzia="108v2">
<nazov xml:lang="sk">Skupina nákladových druhov</nazov>
<polozky>
<polozka kod="1" platnostDo="2030-12-31" platnostOd="2017-01-01">
<popis xml:lang="sk">Mzdové náklady na lekárov</popis>
</polozka>
<polozka kod="2" platnostDo="2030-12-31" platnostOd="2017-01-01">
<popis xml:lang="sk">Mzdové náklady na ošetrovateľský personál</popis>
</polozka>
<polozka kod="3" platnostDo="2030-12-31" platnostOd="2017-01-01">
<popis xml:lang="sk">Mzdové náklady na ostatný zdravotnícky
personál</popis>
...
</polozky>
</ciselnik>
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Metodické usmernenie č. 1/2019
Predkladanie námietok voči výkazu nedoplatkov zdravotnou poisťovňou
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Účel predpisu
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v súlade s § 20 ods. 2 písm. k)
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.“) ako orgán príslušný na rozhodovanie o námietkach poistenca alebo platiteľa
poistného proti výkazu nedoplatkov podľa § 18 ods. 1 písm. a) bod 3 a § 77a zákona č. 581/2004
Z. z., ak námietkam nevyhovela zdravotná poisťovňa podľa osobitného predpisu, vydáva toto
metodické usmernenie. Metodické usmernenie upravuje spôsob predkladania námietok voči
výkazu nedoplatkov zdravotnou poisťovňou.
2. Vymedzenie pojmov:
Úrad – orgán oprávnený na vydanie rozhodnutia o námietkach poistenca alebo platiteľa
poistného proti výkazu nedoplatkov postupom podľa § 77a zákona č. 581/2004 Z. z.
v prípade, ak zdravotná poisťovňa nevyhovela námietkam v plnom rozsahu,
zákon č. 581/2004 Z. z. – zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý upravuje právomoc a postup úradu v procese rozhodovania o pohľadávkach
na poistnom,
zákon č. 580/2004 Z. z. – zákon 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 prepisov,
zákon č. 273/1994 Z. z. – zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní
rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní platný a účinný
do 31.12.2014.
Článok 2
Vecný a osobný rozsah
1. Podľa § 17a ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná predložiť úradu na
rozhodnutie námietky platiteľa poistného podané voči výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná
poisťovňa nevyhovela v plnom rozsahu.
2. Subjektmi, voči ktorým sa môžu vydávať rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom na verejné
zdravotné poistenie a o pohľadávkach na úroku z omeškania v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z., sú:
a) zamestnávateľ,
b) samostatne zárobkovo činná osoba,
c) osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je zamestnancom,
samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú platí poistné štát,
d) platiteľ dividend,
e) zamestnanec.
3. Subjektmi, voči ktorým sa môžu vydávať rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom na zdravotné
poistenie, poplatku z omeškania podľa predpisov účinných do 31.12.2004, t. j. podľa zákona
č. 273/1994 Z. z., sú:
a) zamestnávateľ,
b) samostatne zárobkovo činná osoba,
c) platiteľ poistného podľa § 10 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z. z.,
d) zamestnanec.
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4. Pohľadávkou na účely tohto metodického usmernenia sa rozumie pohľadávka vzniknutá podľa
zákona č. 580/2004 Z. z. a pohľadávka vzniknutá podľa zákona č. 273/1994 Z. z.
Článok 3
Premlčanie
1. Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné na verejné zdravotné poistenie, na úrok
z omeškania a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť sa premlčí uplynutím piatich rokov odo
dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť.
2. V prípade nesplnenia povinností podľa § 6 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo oznamovacích
povinností podľa § 23 ods. 1, 2 a 5 sa právo zdravotnej poisťovne uplatniť si nárok na predpísanie
poistného a úroku z omeškania premlčí uplynutím 5 rokov odo dňa dodatočného splnenia si
oznamovacej povinnosti, najneskôr však uplynutím 10 rokov odo dňa splatnosti poistného.
3 Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné, poplatok z omeškania, splatné do
31.12.2004, sa premlčí uplynutím desiatich rokov nasledovne:
a)
nárok na poistné odo dňa jeho splatnosti,
b)
nárok na poplatky z omeškania odo dňa nároku zdravotnej poisťovne na predpísanie
poplatkov z omeškania.
Článok 4
Predloženie námietok proti výkazu nedoplatkov
1. Zdravotná poisťovňa je povinná predložiť úradu na rozhodnutie námietky poistenca alebo
platiteľa poistného podané voči výkazu nedoplatkov do 30 dní od ich doručenia, ak im v plnom
rozsahu nevyhovela.
2. Zdravotná poisťovňa predkladá úradu údaje o platiteľovi poistného alebo poistencovi a
o pohľadávke v elektronickej forme podľa dátového rozhrania, ktoré je uvedené vo formulári F-377
alebo F-378.
3. Náležitosti pre vydanie rozhodnutia (námietky poistenca alebo platiteľa poistného, stanovisko
zdravotnej poisťovne a výkaz nedoplatkov) spolu s údajmi podľa ods. 2 1 tohto článku, doručuje
zdravotná poisťovňa úradu v elektronickej forme nahraním na inteligentné úložisko dostupné cez
internet na adrese https://www.iuudzs.sk.
4. Zdravotná poisťovňa predkladá úradu aj námietky poistenca/platiteľa poistného, stanovisko
zdravotnej poisťovne k námietkam, napadnutý výkaz nedoplatkov, napríklad vo formáte pdf, ich
nahraním na inteligentné úložisko dostupné cez internet na adrese https://www.iuudzs.sk
v samostatnom súbore pre každé predložené údaje o platiteľovi poistného alebo poistencovi a o
pohľadávke v elektronickej forme podľa dátového rozhrania, ktoré je uvedené vo formulári F-377
alebo F-378. Zdravotná poisťovňa uvedené doklady vkladá na inteligentné úložisko pod názvom
súboru, ktorý obsahuje číslo napadnutého výkazu nedoplatkov, pričom názov súboru môže
obsahovať aj názov alebo meno a priezvisko poistenca/platiteľa poistného.
5. Úrad a zdravotná poisťovňa sa môžu vo výnimočných prípadoch dohodnúť na predložení
náležitostí pre vydanie rozhodnutia podľa ods. 3 2 tohto článku bez predloženia údajov o platiteľovi
poistného alebo poistencovi v elektronickej forme podľa dátového rozhrania, ktoré je uvedené vo
formulári F-377 alebo F-378.
6.
Pokiaľ doklady predložené zdravotnou poisťovňou podľa ods. 3 tohto článku nespĺňajú
predpísané náležitosti uvedené čl. 5 tohto metodického usmernenia, úrad vyzve zdravotnú
poisťovňu v určenej lehote na opravu alebo doplnenie s uvedením nedostatkov prostredníctvom
kontaktných osôb úradu a zdravotnej poisťovne alebo písomnou výzvou.
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Článok 5
Údaje uvedené v predloženom stanovisku
Údaje, ktoré musia byť uvedené v predloženom stanovisku:
a) Údaje o zdravotnej poisťovni:
- obchodné meno zdravotnej poisťovne (podľa výpisu z OR SR),
- sídlo,
- IČO,
- číslo bankového účtu (IBAN) pre úhradu uplatnenej pohľadávky.
b) Údaje o platiteľovi poistného – právnická osoba:
- obchodné meno alebo názov,
- sídlo alebo miesto podnikania,
- identifikačné číslo, ak je pridelené.
c) Údaje o platiteľovi poistného – fyzická osoba:
- meno a priezvisko,
- trvalý pobyt,
- dátum narodenia,
- rodné číslo.
d) Údaje o platiteľovi poistného – fyzická osoba oprávnená na podnikanie:
- okrem údajov uvedených v čl. 5 ods. 1 písm. c) aj obchodné meno, miesto podnikania a
identifikačné číslo, ak je pridelené.
e) Vyjadrenie
zdravotnej
poisťovne
ku
všetkým
námietkam
podaných
poistného/poistencom, ktorým zdravotná poisťovňa nevyhovela v plnom rozsahu.

platiteľom

Údaje uvedené pod písmenami a) až d) sú súčasťou dávky 527 a 528 zasielanej podľa čl. 4 ods. 2
Článok 6
Zrušovacie ustanovenie
Toto metodické usmernenie ruší Metodické usmernenie č. 06/2015 Podávanie návrhov na
vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného v znení novely č. 1.
Článok 7
Účinnosť
Metodické usmernenie č. 01/2019 nadobúda účinnosť dňa 01.03.2019.
Prílohy:
1. Dátové rozhranie pre predloženie údajov o platiteľovi poistného/poistencovi a pohľadávke na
vydanie rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom uplatnených zdravotnou poisťovňou F-377
2. Dátové rozhranie pre predloženie údajov o platiteľovi poistného/poistencovi a pohľadávke na
vydanie rozhodnutia z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za r. 2011 a nasl.
uplatnených zdravotnou poisťovňou F-378
V Bratislave dňa 22.02.2019

MUDr. Tomáš Haško, MPH
predseda
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Príloha č. 1 k MU č. 1/2019 (F-377)

Dátové rozhranie pre predloženie údajov o platiteľovi poistného/poistencovi a pohľadávke na
vydanie rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom uplatnených zdravotnou poisťovňou
Popis dávky: Vydávanie rozhodnutí o pohľadávkach na poistnom uplatnených zdravotnou
poisťovňou.
Smer: ZP → úrad
Typ dávky: 527
Početnosť: Priebežne. Dávka obsahuje n-počet záznamov o platiteľoch poistného.
Formát prenosu dát: textový súbor, prípona .typ dávky (príklad : .527)
Zloženie názvu súboru dávky: ZPPRRNNN.TYP, kde Z je druhá číslica z kódu zdravotnej
poisťovne, PP je kód pobočky zdravotnej poisťovne, RR je rok vytvorenia dávky, NNN je poradové
číslo dávky v roku (predpokladá sa 1 dávka denne za zdravotnú poisťovňu, resp. pobočku ZP), TYP
je typ dávky (príklad : 10805123.527). Dávka je generovaná ako 1 súbor.
Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2)
Oddeľovací znak: |
Identifikácia dávky – pomocou prvého riadku
Obsah dávky:
1. riadok – hlavička:
Štruktúra vety: Typ dávky|Kód ZP a pobočka|Dátum vytvorenia dávky|Počet riadkov v dávke|
No.
1
2
3
4

Popis položky
Typ dávky
Kód ZP a pobočka
Dátum vytvorenia dávky
Počet riadkov v dávke

Povinnosť
P
P
P
P

Dĺžka
3-3
4-4
8
1-5

Dátový typ
INT
INT
DATE
INT

Formát/Vzor
0000 (pr.: 2130)
RRRRMMDD
99990 (pr.: 23)

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
Typ dávky:
527
Kód ZP a pobočka:
podľa číselníka ZP
Dátum vytvorenia dávky:
rok, mesiac, deň vytvorenia dávky
Počet riadkov v dávke:
udáva sa bez prvého riadku dávky
2. až n-tý riadok – telo dávky: Poradové číslo riadku|Číslo výkazu nedoplatkov |Druh pohľadávky
na
verejné
zdravotné
poistenie|Druh
pohľadávky
na
zdravotné
poistenie|Druh
platiteľa|IČO|Názov/obchodné meno|Rodné číslo|Meno fyzickej osoby |Priezvisko fyzickej
osoby|Miesto podnikania|Sídlo/trvalý pobyt: obec|Sídlo/trvalý pobyt: Ulica číslo|PSČ|Celková suma
predpisu pohľadávky|Z toho istina: predpísaná suma poistného|Úrok z omeškania|Poplatok
z omeškania|Poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti|Obdobie vzniku pohľadávky – OD
DO|Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)|Variabilný symbol ZP1|Variabilný symbol
ZP2|Konštantný symbol ZP|Suma poplatku za vydanie výkazu nedoplatkov|Variabilný symbol
poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov |Kód pobočky útvaru úradu| Rok narodenia |Druh
pohľadávky
z titulu
ročného
zúčtovania
preddavkov
na
verejné
zdravotné
poistenie|Obdobie|Obdobie vzniku pohľadávky – OD DO|istina: predpísaná suma poistného|Úrok
z omeškania|Poplatok z omeškania |Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)|Variabilný symbol
ZP| Špecifický symbol|
No.

Popis položky

Povinnosť

Dĺžka

1

Poradové číslo riadku

P

1-5

Dátový
typ
INT

2

Číslo výkazu nedoplatkov

P

12

CHAR

Formát/Vzor
99990 (pr.: 23)
Odporúčaný tvar:
ZZnnnnnnnnnn
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3

Druh pohľadávky na verejné
zdravotné poistenie

ALT

1

CHAR

4

Druh pohľadávky na zdravotné
poistenie

ALT

1

CHAR

5

Druh platiteľa

6

I= istina, U= úrok,
K= kombinovaný
I= istina, P= poplatok,
K= kombinovaný
1: zamestnávateľ
2: SZČO
3: samoplatiteľ
4:
5: zamestnanec
6: zmiešaná kat.
7: zamestnanec/SZČO
8: zamestnanec/samo
platiteľ
9: zamestnanec/SZČO
/samoplatiteľ
10: platiteľ dividend
znakový reťazec číslic
s ved. nulami
napr. podľa Obchod.
alebo Živn. registra
znakový reťazec číslic
s ved. nulami
napr. MÁRIA
napr. HARAMIOVÁ

P

1-2

INT

IČO

ALT

8

CHAR

7

Názov/obchodné meno

P***

1-150

CHAR

8

Rodné číslo

P**

9-10

CHAR

9
10
11
12

Meno fyzickej osoby
Priezvisko fyzickej osoby
Miesto podnikania
Sídlo/trvalý pobyt: Obec

P**
P**
P**
P

1-24
1-36
1-70
1-25

CHAR
CHAR
CHAR
CHAR

13

Sídlo/trvalý pobyt: Ulica číslo

P

1-35

CHAR

14

PSČ
Celková suma predpisu
pohľadávky
Z toho – Istina: predpísaná
suma poistného
: úrok
z omeškania
: poplatok
z omeškania

P

5

INT

napr. Stupava
napr. Kvetná 10 (bez
čiarky)
00000 (pr.: 95663)

P

10,2

DEC

napr. 26015.00

P

10,2

DEC

napr. 26015.00

P

10,2

DEC

napr.

0.00

P

10,2

DEC

napr.

0.00

Obdobie vzniku pohľadávky –
OD DO

P

320

CHAR

22

Medzinárodné číslo
bankového účtu (IBAN)

P

5-34

CHAR

23

Variabilný symbol ZP 1

P*

10

INT

24

Variabilný symbol ZP 2

P*

10

INT

25

Konštantný symbol ZP

P

4

INT

ALT

1 2,2

DEC

ALT

10

INT

P

1

INT

15
16
17
18
19
20

RRRRMMDDRRRRM
MDD napr.
2004050120040531

21

26
27
28

Suma poplatku za vydanie
výkazu nedoplatkov
Variabilný symbol poplatok za
vydanie výkazu nedoplatkov
Kód útvaru úradu

znakový reťazec číslic
s ved. nulami
znakový reťazec číslic
s ved. nulami
znakový reťazec číslic
s ved. nulami
0,00 – 10,00
znakový reťazec číslic
s ved. nulami
9: ústredie

36

29
30
31
32
33
34
35

Dátum narodenia
Druh pohľadávky z titulu
ročného zúčtovania poistného
na verejné zdravotné poistenie
Obdobie RZZP
Obdobie vzniku pohľadávky –
OD DO
Z toho – Istina: predpísaná
suma poistného
: úrok
z omeškania
: poplatok
z omeškania

P**

8-8

DATE

RRRRMMDD

ALT

1

CHAR

I= nedoplatok, U= úrok,
K= kombinovaný

P

25

CHAR

P****

320

CHAR

10,2

DEC

napr. 26015.00

10,2

DEC

napr.

0.00

10,2

DEC

napr.

0.00

5-34

CHAR

P****
P****
P****

RRRR napr. 2005
RRRRMMDDRRRRM
MDD napr.
2004050120040531

36
37

Medzinárodné číslo
bankového účtu (IBAN)

ALT
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Konštantný symbol ZP

ALT

4

INT

39

Špecifický symbol

ALT

4

INT

znakový reťazec číslic
s ved. nulami
znakový reťazec číslic
s ved. nulami

Vysvetlivky k štruktúre položiek tabuľky
ALT

Alternatívna položka

2.

Číslo výkazu nedoplatkov odporúčame požiť číslo v tvare ZZnnnnnnnnnn
ZZ – kód ZP a nnnnnnnnnn-číslo výkazu nedoplatkov

3.

Druh pohľadávky na verejné zdravotné poistenie
I = istina, U = úrok, K = kombinovaný
- povinne uvádzaná alternatíva, ak je uplatnená takáto pohľadávka
4.
Druh pohľadávky na zdravotné poistenie
I = istina, P = poplatok, K = kombinovaný
- povinne uvádzaná alternatíva, ak je uplatnená takáto pohľadávka
5.
Druh platiteľa
1: zamestnávateľ
2: samostatne zárobkovo činná osoba
3: samoplatiteľ – osoba podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo podľa § 10 ods. 2 zákona
č. 273/1994 Z. z.
4:
5: zamestnanec - osoba podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z.
6: Q (samoplatiteľ)/SZČO – tzv. zmiešaná kategória pre podávanie tzv. „zmiešaných návrhov“, príp.

(RZ na tlačive typu S, s prílohami SB, SC)
7: zamestnanec/SZČO (RZ na tlačive typu S, s prílohami SA, SB)
8: zamestnanec/samoplatiteľ (RZ na tlačive typu S, s prílohami SA, SC, SD)
9: zamestnanec/SZČO/samoplatiteľ (RZ na tlačive typu S, s prílohami SA, SB, SC)
10: platiteľ dividend
P***/P**
- ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 1, potom je potrebné povinne vyplniť položky označené
ako P***, t. j. položky č. 6, 7, 12, 13, 14, položka 6 sa vyplní, ak zamestnávateľ má pridelené IČO
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- ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 2, potom je potrebné povinne vyplniť položky označené
ako P** a P***, t. j. položky č. 6, ak má pridelené IČO, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 29
- ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 3 alebo 5, potom je potrebné povinne vyplniť položky
označené ako P** a P***, t. j. položky č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 29
- ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 5, potom je potrebné povinne vyplniť položky označené
ako P**, P*** a P****, t. j. položky č. 6 ak má pridelené IČO, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 a 32
- ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 7, potom je potrebné povinne vyplniť položky označené
ako P**, P*** a P****, t. j. položky č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 a 31
- ak má položka “5. Druh
ako P**, P*** a P****, t. j.
- ak má položka “5. Druh
ako P**, P*** a P****, t. j.

platiteľa“ hodnotu 8, potom je potrebné povinne vyplniť položky označené
položky č. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 29 a 31
platiteľa“ hodnotu 9, potom je potrebné povinne vyplniť položky označené
položky č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 a 31

6.
IČO – platí pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie alebo právnickú osobu – nepovinné
pole sa vypĺňa, ak je IČO platiteľovi poistného pridelené
7.
Názov/obchodné meno – platí pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie alebo právnickú
osobu
8.

Rodné číslo

9.

Meno povinného – platí pre fyzickú osobu, FO oprávnenú na podnikanie

10.

Priezvisko povinného – fyzickú osobu, FO oprávnenú na podnikanie

11.

Miesto podnikania

12.

sídlo/bydlisko: Obec

13.

sídlo/bydlisko: Ulica a číslo

14.

PSČ

15.
Celková suma predpisu pohľadávky v €, 15. položka = (16. položka + 17. položka + 26.
položka)
Celková suma predpisu pohľadávky v €, 15. položka = (16. položka + 18. položka + 26. položka)
- ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom celková suma predpisu pohľadávky = (16.
položka + 33. položka + 26. položka)
- ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom celková suma predpisu pohľadávky = (18.
položka + 35. položka + 26. položka)
- ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom celková suma predpisu pohľadávky (17.
položka + 34. položka + 26. položka)
16.

Z toho – Istina: dlžná suma poistného v €

17.

Príslušenstvo: úrok z omeškania v €

18.

Príslušenstvo: poplatok z omeškania v €

19.
20.

Obdobie vzniku pohľadávky – OD DO: tvar RRRRMMDDRRRRMMDD

Môže byť uvedené maximálne 15 období vzniku pohľadávky oddelené bodkočiarkou. Ak je období
viac, ďalšie sa neuvádzajú.
- ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom uvedené obdobie sa vzťahuje na kategóriu Q
(samoplatiteľ). Môže byť uvedené maximálne 15 období vzniku pohľadávky oddelené bodkočiarkou.
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21.
22.
IBAN Uvádza sa IBAN v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a
inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009.
23.

Variabilný symbol ZP 1

24.
Variabilný symbol ZP 2 – VS, ktorý ZP uvedie v prípade, ak bude mať osobitný VS na úhradu
úroku z omeškania, prípadne poplatku z omeškania
P* - musí byť vyplnený aspoň jeden z uvedených údajov
25.

Konštantný symbol ZP

26.
Suma poplatku za vydanie výkazu nedoplatkov od 0,00 Eur do 10,00 Eur (uvádza sa len v
prípade poplatku za vydanie výkazu nedoplatkov)
27.

Variabilný symbol pre poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov (uvádza sa len v prípade
poplatku za vydanie výkazu nedoplatkov)

28.

Kód útvaru úradu

29.

Dátum narodenia – platí pre fyzickú osobu

30.
Druh pohľadávky z titulu ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie –
povinnosť platiteľa odviesť nedoplatok na poistnom; v tomto prípade zdravotná poisťovňa nevypĺňa
položku č. 3.
- povinne uvádzaná alternatíva, ak je uplatnená takáto pohľadávka
31.
Obdobie RZZP – rok, za ktorý platiteľ poistného mal odviesť nedoplatok na poistnom z titulu
ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Môže byť uvedené maximálne 5 období vzniku
pohľadávky oddelené bodkočiarkou (iba roky 2005 až 2010). Vyplnené, len ak je vyplnená položka
č. 30.
32.
Ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom je potrebné povinne vyplniť položku 32 a
uvedené obdobie sa vzťahuje na kategóriu SZČO. Obdobie vzniku pohľadávky – OD DO: tvar
RRRRMMDDRRRRMMDD. Môže byť uvedené maximálne 15 období vzniku pohľadávky oddelené
bodkočiarkou.
33.
Z toho – Istina: dlžná suma poistného v €. Ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6,
potom je potrebné povinne vyplniť položku 33 a uvedená suma sa vzťahuje na kategóriu SZČO.
34.
Príslušenstvo: úrok z omeškania v €. Ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom je
potrebné povinne vyplniť položku 34 a uvedená suma sa vzťahuje na kategóriu SZČO.
35.
Príslušenstvo: poplatok z omeškania v €. Ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6,
potom je potrebné povinne vyplniť položku 35 a uvedená suma sa vzťahuje na kategóriu SZČO.
36.
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37.
IBAN Uvádza sa IBAN v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a
inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 pre poplatok za vydanie
výkazu nedoplatkov (uvádza sa len v prípade poplatku za vydanie výkazu nedoplatkov)
38.
Konštantný symbol ZP pre poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov (uvádza sa len v prípade
poplatku za vydanie výkazu nedoplatkov)
39.
Špecifický symbol ZP - uvádza sa pri nedoplatku vyplývajúceho z ročného zúčtovania
poistného
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Príloha č. 2 k MU č. 1/2019 (F-388)

F-378-1 – XSD schéma zoznamu dátových štruktúr, XSD schéma replikačnej dávky zoznamu
dátových štruktúr a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie návrhov na pohľadávky na
poistnom z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených
zdravotnou poisťovňou
XSD schéma zoznamu dátových štruktúr pre podávanie návrhov na pohľadávky na poistnom
z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených
zdravotnou poisťovňou
D o k ume nt á ci a XM L sc hém y

Obsah

•
•
•

Vlastnosti XML Schema documentu
Globálne definície

Zložený typ: ZaznamPohladavkaRZZP
XSD schéma

Vlastnosti XML Schéma dokumentu
Cieľový menný
priestor

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0

Kompozícia schémy



Schéma využíva komponenty z nasledujúcich XSD dokumentov:
o ReplikacnaDavka_v1.0.xsd
o PohladavkaRZZP_v1.0.xsd

Deklarované menné priestory
Prefix

Menný priestor (Namespace)

Preddefinovaný menný priestor

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0

xml

http://www.w3.org/XML/1998/namespace

xs

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Definičný blok XML Schema
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"elementFormDefault="qualified
">
<xs:include schemaLocation="ReplikacnaDavka_v1.0.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="PohladavkaRZZP_v1.0.xsd"/>
...
</xs:schema>
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Globálne definície
Zložený typ: ZaznamPohladavkaRZZP
Nadradené
typy:

ZaznamBase < ZaznamPohladavkaRZZP (rozšírená deklarácia)

Podradené
typy:

Žiadne

Názov

ZaznamPohladavkaRZZP

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<p:ReplikacnaDavka xmlns:p="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<p:Hlavicka>
<p:Zdroj>p:Zdroj</p:Zdroj>
<p:CisloDavky>0</p:CisloDavky>
<p:CasVzniku>2001-12-31T12:00:00</p:CasVzniku>
<p:ObsahDavky>PohladavkyRZZP</p:ObsahDavky>
<p:Verzia>1</p:Verzia>
<p:DruhDavky>Increment</p:DruhDavky>
</p:Hlavicka>
<p:Zaznam id="0" operacia="Create" xsi:type="p:ZaznamPohladavkaRZZP">
<p:PohladavkaRZZP>
<p:Id>123456789012</p:Id>
<p:DruhNavrhu>I</p:DruhNavrhu>
<p:RokRZ>2001</p:RokRZ>
<p:KodPobocky>0</p:KodPobocky>
<p:Subjekt KodPlatitela="0">
<p:FyzickaOsoba>
<p:RodneCislo>1111111111</p:RodneCislo>
<p:DatumNarodenia>2001-01-01</p:DatumNarodenia>
<p:Meno>p:Meno</p:Meno>
<p:Priezvisko>p:Priezvisko</p:Priezvisko>
<p:TrvalyPobyt>
<p:Obec>p:Obec</p:Obec>
<p:Ulica>p:Ulica</p:Ulica>
<p:PSC>11111</p:PSC>
<p:KodObce>111111</p:KodObce>
<p:SupisneCislo>0</p:SupisneCislo>
<p:OrientacneCislo>p:OrientacneCislo</p:OrientacneCislo>
</p:TrvalyPobyt>
</p:FyzickaOsoba>
</p:Subjekt>
<p:Poplatok>
<p:PoplatokPV>0.0</p:PoplatokPV>
<p:IdentifikaciaPlatby>
<p:IBAN>p:IBAN</p:IBAN>
<p:VS>1234567890</p:VS>
<p:KS>1234</p:KS>
</p:IdentifikaciaPlatby>
</p:Poplatok>
<p:Nedoplatok>
<p:CelkovaSumaPohladavky>0.0</p:CelkovaSumaPohladavky>
<p:CisloVykazu>012345678901</p:CisloVykazu>
<p:DatumVydaniaVykazu>2001-01-01</p:DatumVydaniaVykazu>
<p:VyskaNedoplatku>0.0</p:VyskaNedoplatku>
<p:IdentifikaciaPlatby>
<p:IBAN>0123456789</p:IBAN>
<p:VS>1234567890</p:VS>
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<p:KS>1234</p:KS>
<p:SS>131234</p:SS>
</p:IdentifikaciaPlatby>
<p:SumaUhradyNedoplatku>0.0</p:SumaUhradyNedoplatku>
<p:DatumUhradyNedoplatku>2001-01-01</p:DatumUhradyNedoplatku>
<p:CelkovaNeuhradenaSuma>0.0</p:CelkovaNeuhradenaSuma>
</p:Nedoplatok>
<p:MesacnyVykaz month="--01">
<p:Id>123456789012</p:Id>
<p:Od>2001-01</p:Od>
<p:Do>2001-01</p:Do>
<p:NeuhradenaSuma>0.0</p:NeuhradenaSuma>
<p:PravoplatnostVykazu>2001-01-01</p:PravoplatnostVykazu>
</p:MesacnyVykaz>
</p:PohladavkaRZZP>
</p:Zaznam>
</p:ReplikacnaDavka>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="ZaznamPohladavkaRZZP">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ZaznamBase">
<xs:sequence>
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType"minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
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XSD schéma
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
elementFormDefault="qualified">
<xs:include schemaLocation="ReplikacnaDavka_v1.0.xsd" />
<xs:include schemaLocation="PohladavkaRZZP_v1.0.xsd" />
<xs:complexType name="ZaznamPohladavkaRZZP">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ZaznamBase">
<xs:sequence>
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
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XSD schéma replikačnej dávky zoznamu dátových štruktúr pre podávanie návrhov na
pohľadávky na poistnom z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a
nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou
D O K UME N T ÁC I A X M L S C H ÉM Y
Obsah

•
•
•

•

Vlastnosti XML Schema dokumentu
Globálne deklarácie

Element: HlavickaDavky

Element: ReplikacnaDavka
Globálne definície

Zložený typ: HlavickaDavky

Zložený typ: ReplikacnaDavka

Zložený typ: ZaznamBase

Jednoduchý typ: DruhDavkyType

Jednoduchý typ: ObsahDavkyType

Jednoduchý typ: OperationType

Jednoduchý typ: ZaznamId
XSD schema

Vlastnosti XML Schema dokumentu
Cieľový menný priestor

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0

Deklarované menné priestory
Prefix

Menný priestor (Namespace)

Preddefinovaný menný priestor

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0

xml

http://www.w3.org/XML/1998/namespace

xs

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Definičný blok XML Schema
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"elementFormDefault="qualified
">
...
</xs:schema>

45

Globálne deklarácie
Element: HlavickaDavky
Názov

HlavickaDavky

Typ

HlavickaDavky

Povolená prázdna hodnota

nie

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<HlavickaDavky>
<Zdroj> xs:string </Zdroj> [1] ?
<CisloDavky> xs:int </CisloDavky> [1] ?
<CasVzniku> xs:dateTime </CasVzniku> [1] ?
<ObsahDavky> ObsahDavkyType </ObsahDavky> [1] ?
<Verzia> xs:string </Verzia> [1] ?
<DruhDavky> DruhDavkyType </DruhDavky> [1] ?
</HlavickaDavky>
Definičný blok XML Schema
<xs:element name="HlavickaDavky" type="HlavickaDavky"/>
Element: ReplikacnaDavka
Názov

ReplikacnaDavka

Typ

ReplikacnaDavka

Povolená prázdna hodnota

nie

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<ReplikacnaDavka>
<Hlavicka> HlavickaDavky </Hlavicka> [1]
<Zaznam> ZaznamBase </Zaznam> [0..*]
</ReplikacnaDavka>
Definičný blok XML Schema
<xs:element name="ReplikacnaDavka" type="ReplikacnaDavka"/>
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Globálne definície
Zložený typ: HlavickaDavky
Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

HlavickaDavky

Abstraktný

nie

Dokumentácia

Jednoznačne identifikuje dávku.

Príklad XML reprezentácie
<...>
<Zdroj> xs:string </Zdroj> [1] ?
<CisloDavky> xs:int </CisloDavky> [1] ?
<CasVzniku> xs:dateTime </CasVzniku> [1] ?
<ObsahDavky> ObsahDavkyType </ObsahDavky> [1] ?
<Verzia> xs:string </Verzia> [1] ?
<DruhDavky> DruhDavkyType </DruhDavky> [1] ?
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="HlavickaDavky">
<xs:sequence>
<xs:element name="Zdroj" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="CisloDavky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="CasVzniku" type="xs:dateTime" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ObsahDavky" type="ObsahDavkyType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Verzia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"default="1"/>
<xs:element name="DruhDavky" type="DruhDavkyType" minOccurs="1"maxOccurs="1" default="Incr
ement"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: ReplikacnaDavka
Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

ReplikacnaDavka

Abstraktný

nie

Dokumentácia

Obsahuje identifikáciu dávky spolu so záznamami daného typu.

Príklad XML reprezentácie
<...>
<Hlavicka> HlavickaDavky </Hlavicka> [1]
<Zaznam> ZaznamBase </Zaznam> [0..*]
</...>
Definičný blok XML Schema
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<xs:complexType name="ReplikacnaDavka">
<xs:sequence>
<xs:element name="Hlavicka" type="HlavickaDavky" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Zaznam" type="ZaznamBase" minOccurs="0"maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: ZaznamBase
Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

ZaznamBase

Abstraktný

áno

Dokumentácia

Reprezentuje záznam daného typu. Abstraktná trieda, ktorá môže obsahovať niekoľko
typov záznamov. Podľa typu sa vykonáva validácia voči príslušným schémam. Typ
záznamu: PohladavkyRZZP - xsi:type PohladavkyRZZP Obsahom ZaznamBase je
trieda PohladavkaRZZP. Replikačná dávka sa validuje voči
ZoznamPohladavkyRZZP_v1.0.xsd

Príklad XML reprezentácie
<...
id="ZaznamId [1]"
operacia="OperationType [1]"/>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="ZaznamBase" abstract="true">
<xs:attribute name="id" type="ZaznamId" use="required"/>
<xs:attribute name="operacia" type="OperationType" use="required"/>
</xs:complexType>
Jednoduchý typ: DruhDavkyType
Nadradené typy:

xs:string < DruhDavkyType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

DruhDavkyType



Základný XSD typ: string



hodnota zo zoznamu hodnôt: {'Increment'|'FullImport'}

Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky. Rozlišuje dva typy: 1. inkrementálny obsahuje len zmenové záznamy daného typu 2. plný - obsahuje kompletne všetky
záznamy daného typu

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="DruhDavkyType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="I" value="Increment"/>
<xs:enumeration id="F" value="FullImport"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: ObsahDavkyType
Nadradené typy:

xs:string < ObsahDavkyType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

ObsahDavkyType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



hodnota zo zoznamu hodnôt: {'PohladavkyRZZP'}

Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity. Jednoznačne identifikuje obsah
dávky.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="ObsahDavkyType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="PohladavkyRZZP" value="PohladavkyRZZP"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: OperationType
Nadradené typy:

xs:string < OperationType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

OperationType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



hodnota zo zoznamu hodnôt: {'Create'|'Update'|'Delete'}

Enumerácia typov operácií: - create: vytvorenie nového záznamu - update: editácia
záznamu - delete: vymazanie záznamu

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="OperationType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="C" value="Create"/>
<xs:enumeration id="U" value="Update"/>
<xs:enumeration id="D" value="Delete"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: ZaznamId
Nadradené typy:

xs:int < ZaznamId (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

ZaznamId
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Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: int



0 <= hodnota <= 9999999

Jednoznačný identifikátor záznamu.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="ZaznamId">
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:maxInclusive value="9999999"/>
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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XSD schéma
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="HlavickaDavky" type="HlavickaDavky" />
<xs:complexType name="HlavickaDavky">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jednoznačne identifukuje dávku.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Zdroj" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Slovný popis/názov tvorcu/odosielateľa dávky.
Napr. Úrad pre doľad nad zdravotnou starostlivosťou.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CisloDavky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jednoznačné číslo/identifikátor dávky. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CasVzniku" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dátum a čas, kedy dávka bola vytvorená.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ObsahDavky" type="ObsahDavkyType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity.
Jednoznačne identifikuje obsah dávky.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Verzia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" default="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Verzia replikačných schém.
Aktuálna verzia replikačných schém: 1.0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DruhDavky" type="DruhDavkyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" default="Increment">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky.
Rozlišuje dva typy:
1. inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu
2. plný - obsahuje kompletne všetky záznamy daného typu
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OperationType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Enumerácia typov operácií:
- create: vytvorenie nového záznamu
- update: editácia záznamu
- delete: vymazanie záznamu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="C" value="Create" />
<xs:enumeration id="U" value="Update" />
<xs:enumeration id="D" value="Delete" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DruhDavkyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky.
Rozlišuje dva typy:
1. inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu
2. plný - obsahuje kompletne všetky záznamy daného typu</xs:documentation></xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="I" value="Increment" />
<xs:enumeration id="F" value="FullImport" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObsahDavkyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity.
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Jednoznačne identifikuje obsah dávky</xs:documentation></xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="PohladavkyRZZP" value="PohladavkyRZZP" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ZaznamBase" abstract="true">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Reprezentuje záznam daného typu.
Abstraktná trieda, ktorá môže obsahovať niekoľko typov záznamov.
Podľa typu sa vykonáva validácia voči príslušným schémam.
Typ záznamu: PohladavkyRZZP - xsi:type PohladavkyRZZP
Obsahom ZaznamBase je trieda PohladavkaRZZP. Replikačná dávka sa validuje voči
ZoznamPohladavkyRZZP_v1.0.xsd
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="id" use="required" type="ZaznamId" />
<xs:attribute name="operacia" use="required" type="OperationType" />
</xs:complexType>
<xs:element name="ReplikacnaDavka" type="ReplikacnaDavka" />
<xs:complexType name="ReplikacnaDavka">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje identifikáciu dávky spolu so záznamami daného typu.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Hlavicka" type="HlavickaDavky" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="Zaznam" type="ZaznamBase" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ZaznamId">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jednoznačný identifikátor záznamu.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:maxInclusive value="9999999" />
<xs:minInclusive value="0" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou
poisťovňou
Dokumentácia XML schémy
Obsah

•
•
•

•

Vlastnosti XML Schema documentu
Globálne deklarácie

Element: PohladavkaRZZP
Globálne definície

Zložený typ: AdresaType

Zložený typ: FyzickaOsobaPodnikatelType

Zložený typ: FyzickaOsobaType

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyType

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSType

Zložený typ: MesacnyVykazType

Zložený typ: NedoplatokType

Zložený typ: PohladavkaRZZPType

Zložený typ: PoplatokType

Zložený typ: PravnickaOsobaType

Zložený typ: SubjektType

Jednoduchý typ: DatumNarodeniaType

Jednoduchý typ: decimalTwoPrecType

Jednoduchý typ: charType

Jednoduchý typ: IBANType

Jednoduchý typ: KodObceType

Jednoduchý typ: KodPlatitelaType

Jednoduchý typ: KonstantnySymbolType

Jednoduchý typ: MenoType

Jednoduchý typ: MiestoPodnikaniaType

Jednoduchý typ: ObecType

Jednoduchý typ: ObchodneMenoType

Jednoduchý typ: OrientacneCisloType

Jednoduchý typ: PriezviskoType

Jednoduchý typ: PSCType

Jednoduchý typ: RodneCisloType

Jednoduchý typ: SpecifickySymbolRZType

Jednoduchý typ: SpecifickySymbolType

Jednoduchý typ: string12digitsType

Jednoduchý typ: string12Type

Jednoduchý typ: string8digitsType

Jednoduchý typ: SupisneCisloType

Jednoduchý typ: UlicaType

Jednoduchý typ: VariabilnySymbolType
XSD schéma
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Vlastnosti XML Sché ma dokumentu
Cieľový menný priestor

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0

Deklarované menné priestory

Prefix

Menný priestor (Namespace)

Preddefinovaný menný priestor http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0
xml

http://www.w3.org/XML/1998/namespace

xs

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Definičný blok XML Schéma
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"elementFormDefault="qualified">
...
</xs:schema>
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Globálne deklarácie
Element: PohladavkaRZZP

Názov

PohladavkaRZZP

Typ

PohladavkaRZZPType

Povolená prázdna hodnota

nie

Abstraktný

nie

Dokumentácia

Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu nedoplatku z ročného
zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným
výmerom.

Príklad XML reprezentácie
<PohladavkaRZZP>
<Id> string12Type </Id> [1]
<DruhNavrhu> charType </DruhNavrhu> [1]
<RokRZ> xs:gYear </RokRZ> [1]
<KodPobocky> xs:int </KodPobocky> [1]
<Subjekt> SubjektType </Subjekt> [1]
<Poplatok> PoplatokType </Poplatok> [1]
<Nedoplatok> NedoplatokType </Nedoplatok> [1]
<MesacnyVykaz> MesacnyVykazType </MesacnyVykaz> [0..12]
</PohladavkaRZZP>
Definičný blok XML Schéma
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType"/>

55

Globálne definície
Zložený typ: AdresaType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

AdresaType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<Obec> ObecType </Obec> [1]
<Ulica> UlicaType </Ulica> [1]
<PSC> PSCType </PSC> [1]
<KodObce> KodObceType </KodObce> [0..1]
<SupisneCislo> SupisneCisloType </SupisneCislo> [0..1]
<OrientacneCislo> OrientacneCisloType </OrientacneCislo> [0..1]
</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="AdresaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Obec" type="ObecType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Ulica" type="UlicaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="PSC" type="PSCType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KodObce" type="KodObceType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SupisneCislo" type="SupisneCisloType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="OrientacneCislo" type="OrientacneCisloType"minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
Zložený typ: FyzickaOsobaPodnikatelType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

FyzickaOsobaPodnikatelType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<RodneCislo> RodneCisloType </RodneCislo> [1]
<DatumNarodenia> DatumNarodeniaType </DatumNarodenia> [1]
<Meno> MenoType </Meno> [1]
<Priezvisko> PriezviskoType </Priezvisko> [1]
<ICO> string8digitsType </ICO> [1]
<ObchodneMeno> ObchodneMenoType </ObchodneMeno> [1]
<MiestoPodnikania> MiestoPodnikaniaType </MiestoPodnikania> [1]
<Sidlo> AdresaType </Sidlo> [1]
</...>
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Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="FyzickaOsobaPodnikatelType">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="MiestoPodnikania" type="MiestoPodnikaniaType"minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
Zložený typ: FyzickaOsobaType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

FyzickaOsobaType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<RodneCislo> RodneCisloType </RodneCislo> [1]
<DatumNarodenia> DatumNarodeniaType </DatumNarodenia> [1]
<Meno> MenoType </Meno> [1]
<Priezvisko> PriezviskoType </Priezvisko> [1]
<TrvalyPobyt> AdresaType </TrvalyPobyt> [1]
</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="FyzickaOsobaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="TrvalyPobyt" type="AdresaType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:




IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType (rozšírená deklarácia)
IdentifikaciaPlatbyVSKSType (rozšírená deklarácia)

Názov

IdentifikaciaPlatbyType

Abstraktný

nie
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Dokumentácia

Identifikácia bankového spojenia a identifikačných údajov platby.

Príklad XML reprezentácie
<...>
<IBAN> IBANType </IBAN> [1]
</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="IBAN" type="IBANType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType

Nadradené typy:

IdentifikaciaPlatbyType < IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType (rozšírená deklarácia)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<IBAN> IBANType </IBAN> [1]
<VS> VariabilnySymbolType </VS> [1]
<KS> KonstantnySymbolType </KS> [1]
<SS> SpecifickySymbolRZType </SS> [1]
</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SS" type="SpecifickySymbolRZType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSType

Nadradené typy:

IdentifikaciaPlatbyType < IdentifikaciaPlatbyVSKSType (rozšírená deklarácia)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

IdentifikaciaPlatbyVSKSType
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Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<IBAN> IBANType </IBAN> [1]
<VS> VariabilnySymbolType </VS> [1]
<KS> KonstantnySymbolType </KS> [1]
</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
Zložený typ: MesacnyVykazType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

MesacnyVykazType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...
month="xs:gMonth [1] ">
<Id> string12digitsType </Id> [1]
<Od> xs:gYearMonth </Od> [1]
<Do> xs:gYearMonth </Do> [1]
<NeuhradenaSuma> decimalTwoPrecType </NeuhradenaSuma> [1]
<PravoplatnostVykazu> xs:date </PravoplatnostVykazu> [1]
</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="MesacnyVykazType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="string12digitsType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Od" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Do" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="NeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="PravoplatnostVykazu" type="xs:date" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="month" type="xs:gMonth" use="required"/>
</xs:complexType>
Zložený typ: NedoplatokType

Nadradené typy:

Žiadne
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Podradené typy:

Žiadne

Názov

NedoplatokType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<CelkovaSumaPohladavky> decimalTwoPrecType </CelkovaSumaPohladavky> [1]
<CisloVykazu> string12digitsType </CisloVykazu> [1]
<DatumVydaniaVykazu> xs:date </DatumVydaniaVykazu> [1]
<VyskaNedoplatku> decimalTwoPrecType </VyskaNedoplatku> [1]
<IdentifikaciaPlatby> IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType </IdentifikaciaPlatby>[1]
<SumaUhradyNedoplatku> decimalTwoPrecType </SumaUhradyNedoplatku> [0..1]
<DatumUhradyNedoplatku> xs:date </DatumUhradyNedoplatku> [0..1]
<CelkovaNeuhradenaSuma> decimalTwoPrecType </CelkovaNeuhradenaSuma> [0..1]
</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="NedoplatokType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CelkovaSumaPohladavky" type="decimalTwoPrecType"minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="CisloVykazu" type="string12digitsType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DatumVydaniaVykazu" type="xs:date" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="VyskaNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="IdentifikaciaPlatby"type="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType" minOccurs="1" maxOcc
urs="1"/>
<xs:element name="SumaUhradyNedoplatku" type="decimalTwoPrecType"minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DatumUhradyNedoplatku" type="xs:date" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="CelkovaNeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType"minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
Zložený typ: PohladavkaRZZPType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

PohladavkaRZZPType

Abstraktný

nie

Dokumentácia

Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu nedoplatku z ročného
zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným
výmerom.

Príklad XML reprezentácie
<...>
<Id> string12Type </Id> [1]
<DruhNavrhu> charType </DruhNavrhu> [1]
<RokRZ> xs:gYear </RokRZ> [1]
<KodPobocky> xs:int </KodPobocky> [1]
<Subjekt> SubjektType </Subjekt> [1]
<Poplatok> PoplatokType </Poplatok> [1]
<Nedoplatok> NedoplatokType </Nedoplatok> [1]
<MesacnyVykaz> MesacnyVykazType </MesacnyVykaz> [0..12]
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</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="PohladavkaRZZPType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="string12Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DruhNavrhu" type="charType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="RokRZ" type="xs:gYear" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KodPobocky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Subjekt" type="SubjektType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Poplatok" type="PoplatokType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Nedoplatok" type="NedoplatokType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="MesacnyVykaz" type="MesacnyVykazType" minOccurs="0"maxOccurs="12"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
Zložený typ: PoplatokType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

PoplatokType

Abstraktný

nie

Dokumentácia

Poplatok za vydanie PV.

Príklad XML reprezentácie
<...>
<PoplatokPV> decimalTwoPrecType </PoplatokPV> [1]
<IdentifikaciaPlatby> IdentifikaciaPlatbyVSKSType </IdentifikaciaPlatby> [1]
</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="PoplatokType">
<xs:sequence>
<xs:element name="PoplatokPV" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="IdentifikaciaPlatby" type="IdentifikaciaPlatbyVSKSType"minOccurs="1" maxOccur
s="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
Zložený typ: PravnickaOsobaType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

PravnickaOsobaType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
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<ICO> string8digitsType </ICO> [1]
<ObchodneMeno> ObchodneMenoType </ObchodneMeno> [1]
<Sidlo> AdresaType </Sidlo> [1]
</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="PravnickaOsobaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
Zložený typ: SubjektType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

SubjektType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...
KodPlatitela="KodPlatitelaType [1] ">
Start Choice [1]
<FyzickaOsoba> FyzickaOsobaType </FyzickaOsoba> [1]
<FyzickaOsobaPodnikatel> FyzickaOsobaPodnikatelType</FyzickaOsobaPodnikatel> [1]
<PravnickaOsoba> PravnickaOsobaType </PravnickaOsoba> [1]
End Choice
</...>
Definičný blok XML Schéma
<xs:complexType name="SubjektType">
<xs:choice>
<xs:element name="FyzickaOsoba" type="FyzickaOsobaType"/>
<xs:element name="FyzickaOsobaPodnikatel"type="FyzickaOsobaPodnikatelType"/>
<xs:element name="PravnickaOsoba" type="PravnickaOsobaType"/>
</xs:choice>
<xs:attribute name="KodPlatitela" type="KodPlatitelaType" use="required"/>
</xs:complexType>
Jednoduchý typ: DatumNarodeniaType

Nadradené typy:

xs:date < DatumNarodeniaType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis
Dokumentácia

DatumNarodeniaType



Základný XSD typ: date

Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.

Definičný blok XML Schéma
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<xs:simpleType name="DatumNarodeniaType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: decimalTwoPrecType

Nadradené typy:

xs:decimal < decimalTwoPrecType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

decimalTwoPrecType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: decimal




hodnota >= 0
počet desatiných miest = 2

Desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="decimalTwoPrecType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: charType

Nadradené typy:

xs:string < charType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

charType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka = 1

Obsahuje jeden znak.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="charType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: IBANType

Nadradené typy:

xs:string < IBANType (by restriction)

63

Podradené typy:

Žiadne

Názov

IBANType

Popis




Dokumentácia

IBAN

Základný XSD typ: string
5 <= dĺžka <= 34

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="IBANType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="5"/>
<xs:maxLength value="34"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: KodObceType

Nadradené typy:

xs:string < KodObceType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

KodObceType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{6}

Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č. 597/2002.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="KodObceType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{6}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: KodPlatitelaType
Nadradené typy:

xs:string < KodPlatitelaType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

KodPlatitelaType



Základný XSD typ: string



hodnota zo zoznamu hodnôt: {'0'|'1'|'2'}

0-Fyzická osoba 1-Fyzická osoba oprávnená na podnikanie 2-Právnická osoba

Definičný blok XML Schéma
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<xs:simpleType name="KodPlatitelaType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: KonstantnySymbolType

Nadradené typy:

xs:string < KonstantnySymbolType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

KonstantnySymbolType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{4}

Konštantný symbol

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="KonstantnySymbolType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: MenoType

Nadradené typy:

xs:string < MenoType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

MenoType



Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje rodné meno fyzickej osoby.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="MenoType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="24"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: MiestoPodnikaniaType
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Nadradené typy:

xs:string < MiestoPodnikaniaType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

MiestoPodnikaniaType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje miesto podnikania právnickej/fyzickej osoby - podnikateľa.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="MiestoPodnikaniaType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="70"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: ObecType

Nadradené typy:

xs:string < ObecType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

ObecType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje názov obec/mesto.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="ObecType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: ObchodneMenoType

Nadradené typy:

xs:string < ObchodneMenoType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

ObchodneMenoType
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Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje obchodné meno právnickej/fyzickej osoby - podnikateľa.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="ObchodneMenoType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="150"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: OrientacneCisloType

Nadradené typy:

xs:string < OrientacneCisloType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

OrientacneCisloType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka <= 100

Obsahuje názov budovy alebo číslo domu.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="OrientacneCisloType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: PriezviskoType

Nadradené typy:

xs:string < PriezviskoType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

PriezviskoType



Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje priezvisko fyzickej osoby.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="PriezviskoType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
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<xs:maxLength value="36"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: PSCType

Nadradené typy:

xs:string < PSCType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

PSCType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{5}

Obsahuje poštové smerovacie číslo.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="PSCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: RodneCisloType

Nadradené typy:

xs:string < RodneCisloType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

RodneCisloType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{9,10}

Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="RodneCisloType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{9,10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: SpecifickySymbolRZType

Nadradené typy:

xs:string < SpecifickySymbolRZType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne
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Názov

SpecifickySymbolRZType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = 13[0-9]{4}

Špecifický symbol ZP. Znakový reťazec v tvare 13RRRR, kde RRRR je rok RZZP.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolRZType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="13[0-9]{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: SpecifickySymbolType

Nadradené typy:

xs:string < SpecifickySymbolType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

SpecifickySymbolType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{10}

Špecifický symbol.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: string12digitsType

Nadradené typy:

xs:string < string12digitsType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

string12digitsType



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{12}

Obsahuje dvanásť číslic.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="string12digitsType">
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<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{12}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: string12Type

Nadradené typy:

xs:string < string12Type (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

string12Type

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka = 12

Obsahuje dvanásť znakov.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="string12Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: string8digitsType

Nadradené typy:

xs:string < string8digitsType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

string8digitsType



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{8}

Obsahuje osem číslic.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="string8digitsType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: SupisneCisloType

Nadradené typy:

xs:int < SupisneCisloType (by restriction)
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Podradené typy:

Žiadne

Názov

SupisneCisloType



Popis
Dokumentácia

Základný XSD typ: int

Obsahuje súpisné číslo budovy.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="SupisneCisloType">
<xs:restriction base="xs:int"/>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: UlicaType

Nadradené typy:

xs:string < UlicaType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

UlicaType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov ulice, udáva sa tu názov osady.

Definičný blok XML Schéma
<xs:simpleType name="UlicaType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="35"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Jednoduchý typ: VariabilnySymbolType

Nadradené typy:

xs:string < VariabilnySymbolType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

VariabilnySymbolType



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{10}

Variabilný symbol

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="VariabilnySymbolType">
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<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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XSD schéma
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" elementFormDefault="qualified">
<xs:simpleType name="decimalTwoPrecType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
<xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identifikácia bankového spojenia a identifikačných údajov
platby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="IBAN" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="IBANType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
IBAN pre platbu.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="IBANType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>IBAN</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="5"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="34"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VariabilnySymbolType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Variabilný symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{10}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KonstantnySymbolType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Konštantný symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{4}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Špecifický symbol.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{10}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="PohladavkaRZZPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu nedoplatku z
ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným výmerom.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="string12Type" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Číslo návrhu určené navrhovateľom - zdravotnou
poisťovňou. Odporúčaný tvar: ZZPPRRnnnnnn, pričom : ZZ – kód ZP; PP – kód pobočky ZP; RR – rok návrhu; nnnnnn –
poradové číslo návrhu pobočky ZP v tom roku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DruhNavrhu" type="charType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Druh návrhu na vydanie rozhodnutia z titulu ročného
zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. [I=istina]</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RokRZ" type="xs:gYear" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Rok RZZP Napr. [2014]</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KodPobocky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kód pobočky úradu [3: pobočka
Trenčín]</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Subjekt" type="SubjektType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje typ platiteľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Poplatok" type="PoplatokType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Poplatok za vydanie PV.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Nedoplatok" type="NedoplatokType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nedoplatok z ročného zúčtovania
poistného.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MesacnyVykaz" type="MesacnyVykazType" minOccurs="0" maxOccurs="12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mesačný výkaz nedoplatkov.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu nedoplatku z
ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným výmerom.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="SubjektType">
<xs:choice>
<xs:element name="FyzickaOsoba" type="FyzickaOsobaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FyzickaOsobaPodnikatel" type="FyzickaOsobaPodnikatelType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PravnickaOsoba" type="PravnickaOsobaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky právnickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute name="KodPlatitela" type="KodPlatitelaType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje kód platiteľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PoplatokType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Poplatok za vydanie PV.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="PoplatokPV" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Poplatok za vydanie PV.</xs:documentation>
</xs:annotation></xs:element>
<xs:element name="IdentifikaciaPlatby" type="IdentifikaciaPlatbyVSKSType" minOccurs="1"
maxOccurs="1"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MesacnyVykazType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="string12digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Číslo výkazu nedoplatkov na preddavky súvisiace s obdobím
RZZP</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Od" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obdobie vzniku pohľadávky - od</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Do" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obdobie vzniku pohľadávky - Do (Mesiac a
Rok)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Neuhradená suma predpísaná výkazom
nedoplatkov</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PravoplatnostVykazu" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dátum právoplatnosti výkazu
nedoplatkov</xs:documentation></xs:annotation></xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="month" type="xs:gMonth" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identifikuje mesiac, pre ktorý mesačný výkaz
platí.</xs:documentation>
</xs:annotation></xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="string12digitsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje dvanásť číslic.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{12}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="string8digitsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje osem číslic.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{8}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="string12Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje dvanásť znakov.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="12"></xs:length>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MenoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="24"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PriezviskoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej osoby.</xs:documentation>
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</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="36"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObecType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov obec/mesto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="50"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UlicaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov ulice, udáva sa tu názov
osady.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="35"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PSCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje poštové smerovacie číslo.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{5}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KodObceType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č.
597/2002.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{6}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SupisneCisloType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje súpisné číslo budovy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:int"></xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="OrientacneCisloType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov budovy alebo číslo domu.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObchodneMenoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje obchodné meno právnickej/fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="150"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MiestoPodnikaniaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje miesto podnikania právnickej/fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="70"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="charType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Obsahuje jeden znak.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"></xs:length>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NedoplatokType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CelkovaSumaPohladavky" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Celková suma predpisu pohľadávky predpísaná výkazom
nedoplatkov.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CisloVykazu" type="string12digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Číslo výkazu nedoplatkov z RZZP</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatumVydaniaVykazu" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dátum vydania výkazu nedoplatkov.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VyskaNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Výsledok RZZP – výška nedoplatku.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdentifikaciaPlatby" type="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky bankového
spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SumaUhradyNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Čiastočná/celková úhrada nedoplatku z RZZP suma</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatumUhradyNedoplatku" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Čiastočná/celková úhrada nedoplatku z RZZP dátum</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CelkovaNeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Celková neuhradená suma nedoplatku predpísaná inými výkazmi
nedoplatkov.</xs:documentation>
</xs:annotation></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje variabilný symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje konštantný symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SS" type="SpecifickySymbolRZType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje špecifický symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje variabilný symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje konštantný symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolRZType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Špecifický symbol ZP. Znakový reťazec v tvare 13RRRR, kde RRRR je rok
RZZP.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="13[0-9]{4}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="RodneCisloType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{9,10}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DatumNarodeniaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="AdresaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Obec" type="ObecType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov obec/mesto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ulica" type="UlicaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov ulice,
udáva sa tu názov osady.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PSC" type="PSCType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje poštové smerovacie
číslo.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KodObce" type="KodObceType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č.
597/2002.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SupisneCislo" type="SupisneCisloType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje súpisné číslo budovy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="OrientacneCislo" type="OrientacneCisloType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov budovy alebo číslo
domu.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FyzickaOsobaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrvalyPobyt" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje adresu trvalého pobytu fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FyzickaOsobaPodnikatelType">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje IČO fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Obsahuje obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MiestoPodnikania" type="MiestoPodnikaniaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje miesto podnikania fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje adresu sídla fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PravnickaOsobaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje IČO právnickej osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>>Obsahuje obchodné meno právnickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje adresu sídla právnickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KodPlatitelaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
0-Fyzická osoba
1-Fyzická osoba oprávnená na podnikanie
2-Právnická osoba
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="0"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2"></xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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