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Popis textového formátu  na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z. 
 
Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z. 
Popis: Zasielanie údajov o poistencoch, u ktorých sa vyskytuje rozdiel medzi CRP a údajmi 
v členení podľa platiteľa poistného podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z. 
Označenie: UDZS_012 alebo UDZS_013 
Odosielateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Prijímateľ: zdravotná poisťovňa 
Znaková sada a kódovanie: UTF-8 
Formát prenosu dát: textový súbor 
Zloženie názvu súboru: ZZ-UDZS-CCC-RRRRMM.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej 
poisťovne, ÚDZS identifikuje, že ide o odpovednú dávku, CCC je kód dávky (012 pre údaje 
o poistencoch, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, a 013 pre údaje o poistencoch, za 
ktorých platiteľom poistného je štát), RRRR je rok a MM je kalendárny mesiac, za ktorý sa údaje 
poskytujú. 
Oddeľovacie znaky: 
Oddeľovač riadkov: CRLF 
Oddeľovač položiek riadka: "|" (pipe) 
Desatinný oddeľovač: čiarka 
Formát vety dávky: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci 
každého riadka) 
Každá veta je na novom riadku. 
Obsah dávky: 
 

1. riadok: hlavička dávky 

Položka Popis položky Povinná Dátový 
typ 

Dĺžka Formát 

1. Označenie P CHAR 3 012 / 013 

2. Kód zdravotnej poisťovne P CHAR 2  

3. Obdobie P DATE 6 RRRRMM 

4. Dátum generovania dávky P DATE 8 RRRRMMDD 

5. Počet riadkov v tele dávky P INT 1-9  

6. Charakter dávky P CHAR 1 K – konštanta, po 
kontrole z ÚDZS  

 
 
P = povinná položka 
Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec 
DATE - dátumový údaj v ustanovenom formáte 
INT - celé číslo 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
1. Označenie - hodnota 012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (§ 27 
ods. 2 písm. b) zákona), hodnota 013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného je štát 
(§ 27 ods. 2 písm. c) zákona). 
2. Kód zdravotnej poisťovne - uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne 
3. Obdobie - uvádza sa mesiac a rok, za ktoré sa údaje poskytujú. Zdravotné poisťovne sú povinné 
predložiť úradu údaje v kalendárnom mesiaci za kalendárny mesiac, ktorý dva mesiace  
predchádza tomuto kalendárnemu mesiaci. 
4. Dátum generovania dávky - uvádza sa dátum generovania dávky zdravotnou poisťovňou 
5. Počet riadkov v tele dávky - uvádza sa počet riadkov v tele dávky 
6. Charakter dávky – K – konštanta, po kontrole z ÚDZS 
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Položka Popis položky Povinná Dátový 
typ 

Dĺžka Formát 

1. Poradové číslo riadka P INT 1-9  

2. Poradové číslo riadka 
z dávky zo ZP 

P INT 1-9  

3. Identifikátor CRP – idcrp N* INT 9-12  

4. Identifikačné číslo poistenca 
zo ZP 

P CHAR 9-12  

5. Rodné číslo poistenca zo ZP P CHAR 9-10  

6. Pohlavie poistenca z dávky 
zo ZP 

P INT 1  

7. Pohlavie poistenca podľa 
CRP 

N* INT 1  

8. Vek poistenca z dávky zo ZP P INT 1-3  

9. Vek poistenca podľa CRP N* INT 1-3  

10. Počet dní evidencie                 
v kategórii z dávky zo ZP 

P INT 1-2  

11. Počet dní evidencie v 
kategórii podľa CRP 

N* INT 1-2  

12. Číslo viacročnej nákladovej 
skupiny poistenca 

P INT 1-2  

13. Popis chyby pri spracovaní N CHAR 0-50  

14. Poistenosť – kód ZP *** N *  ** CHAR 2  

15. Poistenosť – začiatok 
platiteľa *** 

N *  ** DATE 8 RRRRMMDD 

16. Poistenosť – koniec platiteľa 
*** 

N *  ** DATE 8 RRRRMMDD 

 
 
P = povinná položka 
N* - Ak sa nepodarí identifikovať poistenca v CRP podľa RČ + IDZP zo ZP, tak bude prázdne. 
** Ak pre mesiac z obdobia dávky a daný typ platiteľa nie je v poistenosti CRP záznam, tak bude 
prázdne. 
*** K jednému záznamu zo ZP môže byť v odpovednej dávke viacero záznamov v závislosti 
od zmien poistenosti v sledovanom období (poradové číslo riadka z dávky zo ZP bude 
viackrát rovnaké), hodnoty 2. – 11. budú pre ne rovnaké.  
Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec 
DATE - dátumový údaj v ustanovenom formáte 
INT - celé číslo 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
1. Poradové číslo riadku - uvádza sa poradové číslo riadka 
2. Poradové číslo riadku z dávky zo ZP – uvádza sa poradové číslo riadka z dávky 012, 013 zo ZP 
3. Idcrp – identifikátor poistenca v CRP 
4. Identifikačné číslo poistenca - uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou 
poisťovňou a oznámené do centrálneho registra poistencov 
5. Rodné číslo - uvádza sa 9- alebo 10-miestne rodné číslo bez lomky. Položka je povinná, ak bolo 
pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou. 
6. a 7. Uvádza sa pohlavie poistenca ako číselný kód v tvare: muž: 1, žena: 2 
8. a 9. Uvádza sa vek poistenca podľa zaradenia vo vekovej skupine; poistenec sa zaradí do 
vyššej vekovej skupiny od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny. 
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10. a 11. Uvádza sa počet dní evidencie v mesiaci v kategórii poistencov, za ktorých platiteľom 
poistného je alebo nie je štát. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do 31. 
12. Uvádza sa číslo nákladovej skupiny poistenca 
13. Uvádza sa popis chyby pri spracovaní 
14. Uvádza sa kód zdravotnej poisťovne z CRP 
15. Uvádza sa dátum začiatku platnosti typu platiteľa 
16. Uvádza sa dátum konca platnosti typu platiteľa 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


