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            Ján Gajdoš 
              Predseda 
   Úrad pre dohľad nad  
zdravotnou starostlivosťou 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 22.11.2006  
         Číslo: 40/2006/903  
 
 

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 

 
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) Vám prináša v tomto vestníku 
súhrn informácií nevyhnutných pre správny postup poskytovateľa pri prechode na nový systém kódov, 
platných od 1. 1. 2007.  
  

Úspešnosť tohto prechodu je priamo závislá od realizovania súvisiacich zmien v zdravotných 
poisťovniach, u poskytovateľov a v úrade.  
  

Na ďalších stranách tohto vestníka nájdete stručný zoznam najdôležitejších úloh pre 
poskytovateľa a tiež podrobné informácie v podobe všetkých súvisiacich metodických usmernení, ktoré 
Vám pomôžu pri aplikácii nových kódov na Vašich pracoviskách.  

 
Vyzývam Vás k súčinnosti a verím, že pochopíte predovšetkým ekonomickú, ale aj systémovú 

dôležitosť Vášho zodpovedného konania. 
 
Dúfam, že tento Vestník splní funkciu manuálu pre úspešné zvládnutie úloh vyplývajúcich 

z nevyhnutnej zmeny kódov a v prípade potreby ďalších informácií Vám dávame k dispozícii telefónne 
čísla pobočiek úradu podľa regionálnej príslušnosti. 
  

Na záver Vám chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu a popriať Vám veľa osobných 
a profesionálnych úspechov. 
 

 S pozdravom 

                                                                                                         

 

 

 Pre všetkých poskytovateľov 

 zdravotnej starostlivosti 
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ZÁKLADNÉ ÚLOHY POSKYTOVATEĽOV PRE ÚSPEŠNÉ ZVLÁDNUTIE 
PRECHODU NA NOVÉ KÓDY 

 
 

Pre plynulý prechod zo systému doteraz používaných tzv. starých kódov na nové kódy je 
nevyhnutná súčinnosť Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) so: 

 
1. zdravotnými poisťovňami,     
2. poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,    
3. poskytovateľmi služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

o poistencov a služieb nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť (ďalej len 
„poskytovateľ“).    

 
V súlade s § 20 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade          

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov úrad prideľuje a vedie zoznam číselných kódov lekárov a poskytovateľov. 
Dôvodom pre generovanie a prideľovanie nových číselných kódov je skutočnosť, že v existujúcom 
systéme končí číselný rad možných čísiel a nie je možné v ňom pokračovať.  

 
Účelom prideľovania číselných kódov je elektronické:  
 
1. spracovanie, vykazovanie a kontrola zdravotných výkonov, výkonov 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonov 
nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť, predpísaných liekov 
a zdravotníckych pomôcok poskytovateľmi, 

2. spracovanie a vedenie zoznamu kódov lekárov a poskytovateľov, 
3. spracovanie a vedenie zoznamu poskytovateľov. 
 
V súvislosti s prechodom na nový systém číselných kódov boli spracované nové  dátové 

rozhrania pre poskytovateľov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky listom č. 25797-
4/2006-OL konštatovalo, že vydanie usmernení o dátových rozhraniach         pre systém 
spracovávania a vykazovania zdravotných výkonov na magnetickom nosiči 
poskytovateľmi je plne v kompetencii úradu.  

 
V zmysle § 20 ods. 2 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov úrad vydal: 
 
1. Metodické usmernenie č. 9/2006 o spracovaní a vykazovaní 

zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
elektronickou formou   

2. Metodické usmernenie č.10/2006 o spracovaní a vykazovaní 
lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou.  

  
Metodické usmernenia nadobudnú platnosť dňa 1. 1. 2007. 
  

Účtovanie výkonov: 
• všetky výkony účtované z prostriedkov verejného zdravotného poistenia 

realizované od 1. 1. 2007 musia byť vykazované spôsobom uvedeným v hore 
uvedených metodických usmerneniach, 

• reklamácie za výkony zdravotnej starostlivosti vykonané do 31. 12. 2006 budú 
i naďalej vykazované poskytovateľmi zdravotným poisťovniam v zmysle: 

a) odborného usmernenia MZ SR o spracovávaní lekárskych predpisov 
a lekárskych poukazov na magnetickom nosiči č. 11727-1/2004-
SZL/OAP zo dňa 18. 5. 2004, 

b) odborného usmernenia MZ SR o  spracovaní a  vykazovaní 
zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na 
magnetickom nosiči č. 11726-1/2004-SZL/OAP zo dňa 18. 5. 2004.  
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 Metodické usmernenia úradu č. 9 a 10 z roku 2006 zjednocujú elektronické 
rozhrania pre vykazovanie výkonov pre všetky zdravotné poisťovne pôsobiace 
v Slovenskej republike. 
  

Úrad upozorňuje:  
 
1. poskytovateľov, 
2. lekárov, 
3. lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, 
4. zdravotné poisťovne, 

 
a) aby vo svojom informačnom systéme zabezpečili transformáciu 

softvérového vybavenia i s dátovými rozhraniami na nové číselné kódy,  
b) aby požiadali príslušnú pobočku úradu o vydanie všetkých kódov lekárov 

a poskytovateľov, 
c)  aby zabezpečili vyhotovenie a používanie pečiatok s novými kódmi 

poskytovateľov a lekárov s kódmi. 
  

Úrad vyzýva lekárov, 
a) aby pri vystavovaní lekárskeho poukazu na zdravotnícke pomôcky v čase od 1. 12. 

2006 do 31. 12. 2006 uvádzali súčasne starý aj nový číselný kód lekára a poskytovateľa 
b) aby pri vystavovaní lekárskeho predpisu na lieky v čase od 25. 12. do 31. 12. 2006 

uvádzali starý aj nový číselný kód lekára a poskytovateľa.  
 

 Úrad upozorňuje poskytovateľov, 
• aby pri vykazovaní zdravotných výkonov zdravotným poisťovniam             za 

mesiac december 2006 v januári 2007 uvádzali starý číselný kód 
poskytovateľa a výkony vykazovali v zmysle odborných usmernení MZ SR č. 
11727-1/2004-SZL/OAP a č. 11726-1/2004-SZL/OAP.  

 
 Úrad zverejní na webovej stránke zoznam starých kódov, nových kódov ako i prevodový 
mostík. 

Pri nábehu nového systému číselných kódov nie je možné uplatniť prechodné 
obdobie a fungovanie systému je viazané na dátum 1. 1. 2007. Podmienkou fungovania 
systému a zabezpečenia platieb je dodržanie všetkých s tým súvisiacich opatrení.  

 
Poskytovatelia budú účtovať zdravotným poisťovniam: 
 
a) výkony za december v systéme starých kódov v mesiaci január 2007, 
b) výkony realizované v januári 2007 v systéme nových kódov lekárov 

a poskytovateľov. 
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Zoznam pobočiek ÚDZS 
 a mená kontaktných osôb  vo veci kódov  

 
 
 
 
 
 
ÚDZS  pobočka Bratislava 
adresa: Grösslingová č. 4, 811 09 Bratislava 
e-mail: ba-udzs@udzs.sk 
telefón: 02/527 31 540 
Ing. Tatiana Ševčíková, telefón: 02/572 04 312, e-mail: tatiana.sevcikova@udzs.sk 
Janka Ružičková, telefón: 02/5273 1537, e-mail: jana.ruzickova@udzs.sk 
 
 
 
ÚDZS  pobočka Trnava 
adresa: Pekárska 40/A,     917 01  Trnava  
e-mail:  tt-udzs@udzs.sk  
telefón: 033/5921 177 
MUDr. Adriena Stachová, telefón 033/5921 184, e-mail: adriena.stachova@udzs.sk 
Drahomíra Veselá, telefón: 033/5921 181, e-mail: drahomira.vesela@udzs.sk 
 
 
 
ÚDZS  pobočka Trenčín 
adresa: Nemocničná 4, 911 01  Trenčín 
e-mail: tn-udzs@udzs.sk 
telefón: 032/6401 261 
Peter Kosec, telefón: 032/6401 256, e-mail: peter.kosec@udzs.sk 
 
 
 
ÚDZS  pobočka Nové Zámky 
adresa: Komárňanská cesta č.1 , P.O. Box 99, 940 01 Nové Zámky 
e-mail: nz-udzs@udzs.sk  
telefón: 035/ 642  6080 alebo  035/6426 259  
Klaudia Huszárová, telefón: 035/642 6080, e-mail:klaudia.huszarova@udzs.sk  
 
 
 
ÚDZS pobočka Martin 
adresa: Kuzmányho 27/C, P.O. Box 137,  036 01  Martin 
e-mail: mt-udzs@udzs.sk 
telefón: 043/4220 091 
Veronika Forgáčová, Bc., tel, č.  043/4260 008, e-mail: veronika.forgacova@udzs.sk 
 
 
 
ÚDZS  pobočka Banská Bystrica 
adresa: Bernoláková 14, 974 01  Banská Bystrica 
e-mail:  bb-udzs@udzs.sk 
telefón:048/4729 802 
JUDr. Dana Kameschová, telefón: 048/4729 812, e-mail: dana.kameschova@udzs.sk  
Zdenka Černáková, telefón: 048/ 4729 808, e-mail: zdenka.cernakova@udzs.sk  
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ÚDZS  pobočka Prešov 
adresa: Levočská 3, 080 03  Prešov 
e-mail: po-udzs@udzs.sk 
telefón: 051/4881 904 
Zlatuša Lattová, telefón: 051/ 4881 924, e-mail: zlatusa.lattova@udzs.sk 
Adriana Olejníková, telefón:051/4881 923, e-mail: adriana.olejnikova@udzs.sk 
 
 
 
ÚDZS  pobočka Košice 
adresa: Floriánska 19, P. O. BOX  G-44,  043 74  Košice 
e-mail:  ke-udzs@udzs.sk 
telefón : 055/3101 210, fax: 055/ 3101 218 
Martina Horosová, telefón: 055/ 3101 227, e-mail: martina.horosova@udzs.sk 
Mgr. Henrieta Kalapošová, telefón: 055/ 3101 223, e-mail: henrieta.kalaposova@udzs.sk 
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Metodické usmernenie  č. 18/4/2005 
k tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom, vybraným 

pracovníkom v zdravotníctve, poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti a poskytovateľom služieb súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencom 

 
 
V zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) prideľuje kódy lekárom 
a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) a súčasne vedie zoznam 
kódov lekárov a poskytovateľov. 

 
 Kódy lekárov a poskytovateľov sú základné prvky, pomocou ktorých sa zabezpečuje 

kompatibilita informačných systémov zdravotných poisťovní s informačným systémom úradu, 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), Národného centra 
zdravotníckych informácií („centrum informácií“) a poskytovateľov tak, aby zabezpečoval rýchle a 
spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

 
Účelom metodického usmernenia je zabezpečiť informovanosť lekárov, vybraných 

pracovníkov v zdravotníctve, poskytovateľov, zdravotných poisťovní a ďalších zúčastnených 
fyzických a právnických osôb v súvislosti s transformáciou kódov lekárov a poskytovateľov, resp. 
v súvislosti s novou koncepciou tvorby a prideľovania kódov. 
 

 
Čl. 1 

Kód lekára  
 

1) Kód lekára prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek. Tento kód jednoznačne 
identifikuje lekára a  vybraného pracovníka v zdravotníctve ako fyzickú osobu.  
 
2) Pod kódom lekára sa pre účely tohto metodického usmernenia rozumie kód lekára a kód 
vybraného pracovníka v zdravotníctve:  

a) vybraný zdravotnícky pracovník v samostatnej zdravotníckej praxi v kategórii         D - 
sestra, E - pôrodná asistentka, I - iný zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne vykazuje 
výkony zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam a ktorý nie je zamestnaný 
u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
b) vybraný zdravotnícky pracovník v kategórii F – laborant, G – asistent, I – iný 
zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne pracuje v zdravotníckom pracovisku a ktorého 
výkony zdravotnej starostlivosti vykazuje zdravotnícke zariadenie zdravotným 
poisťovniam,  
c) vybraný zdravotnícky pracovník, ktorý je v zamestnaneckom pomere v agentúre 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v kategórii D - sestra, v kategórii E - pôrodná 
asistentka, v kategórii G - asistent, v kategórii I - iný zdravotnícky pracovník,  
d) vybraný nezdravotnícky pracovník, zamestnanec zdravotníckeho zariadenia alebo iný 
nezdravotnícky pracovník v kategórii N – bez kategórie (viď príloha č. 1 časť III. Číselníky 
nezdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve), ktorého výkony zdravotnej starostlivosti 
sa vykazujú zdravotným poisťovniam. 

 
3) Za vybraného pracovníka v zdravotníctve sa pre účely prideľovania kódu lekára nepovažuje 
v kategórii C – farmaceut (okrem revízneho farmaceuta) a v kategórii H – očný optik, zubný 
technik a ortopedický technik, resp. audiologický technik a v kategórii N – dopravca poistencov 
a prepravca biologického materiálu.  
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4) Kód lekára má tvar l99999sll.  O pridelenie kódu lekára môže požiadať: 
a) lekár po promócii,  
b) vybraný pracovník v zdravotníctve po vydaní licencie na výkon samostatnej 
zdravotníckej  praxe, 
c) riaditeľ alebo konateľ zdravotníckeho zariadenia pre vybraného nezdravotníckeho 
pracovníka - vedúceho vybraného pracoviska v rámci zdravotníckeho zariadenia. 

 
 
 

Čl. 2 
Obsah kódu lekára 

 
1)  Časť kódu v tvare l99999 je osobný identifikátor lekára a vybraného pracovníka v 
zdravotníctve. Skladá sa z návestia l – znaku podľa číselníka kategórií pracovníkov 
v zdravotníctve (A = lekár, B = zubný lekár,  C = farmaceut, D = sestra, E = pôrodná asistentka, F 
= laborant,  G = asistent, I = iný zdravotnícky pracovník a   N = bez kategórie) a päťmiestneho 
čísla, ktoré bude vytvorené generovaním náhodných čísiel. 
 
2) Časť kódu v tvare sll je trojmiestny číselník označujúci špecializáciu lekára a vybraného 
pracovníka v zdravotníctve, podľa číselníka odbornej špecializácie lekárov a vybraných 
pracovníkov v zdravotníctve (príloha č. 1).  
 
3) Prevodový mostík medzi skratkami v preskripčnom obmedzení pri predpisovaní liekov 
a zdravotníckych pomôcok a medzi príslušnými číselníkmi „sll“ je uvedený v prílohe č. 7. 

 
 

Čl. 3 
Postup pri tvorbe kódu lekára 

 
1) Každý lekár a vybraný pracovník v zdravotníctve, bude mať jeden unikátny osobný 
identifikátor, ktorého tvar a obsah je v súlade s čl. 2 ods. 1  tohto metodického usmernenia. 
 
2) Kód lekára vznikne priradením čísla špecializácie (čl. 2 ods. 2 metodického usmernenia) 
k osobnému identifikátoru. Lekár bude mať počet kódov lekára zhodný s počtom ukončených 
špecializačných odborov, vybraný pracovník v zdravotníctve bude mať jeden kód podľa 
vykonávanej činnosti v samostatnej zdravotníckej praxi. 
 
3) Kód lekára prideľujú príslušní zamestnanci pobočky úradu. Kód lekára sa môže prideliť 
každému absolventovi lekárskej fakulty, ktorý získal titul MUDr. alebo MDDr. Lekárovi po 
promócii bez špecializácie pridelí úrad sll v tvare 088. Kód lekára sa prideľuje vybranému 
pracovníkovi v zdravotníctve, ak dostal licenciu od príslušnej komory na výkon samostatnej 
zdravotníckej praxe. Kód lekára sa prideľuje nezdravotníckemu pracovníkovi v zdravotníctve, ak 
o to požiada príslušný riaditeľ alebo konateľ zdravotníckeho zariadenia. 
 
4) Číselník odborností lekárov sll (príloha č. 1) spracoval úrad podľa rezortného číselníka 
odborností, ktorý je v správe centra informácií. Kód odbornosti lekára, vybraného pracovníka 
v zdravotníctve, sa priradí k osobnému identifikátoru a bude tvoriť jeho pohyblivú časť.  
 
5) Pri vzniku nových špecializácií, ktoré nie sú v súčasnom číselníku odborností lekárov, 
vybraných pracovníkov v zdravotníctve, ústredie úradu v spolupráci s centrom informácií doplní 
nové položky. 
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Čl. 4 
Postup pri transformácii kódov lekárov do 31. 12. 2006 

 
1)  Príslušný zamestnanec pobočky úradu pridelí nový kód lekára, ktorý bude platný od 1. 1. 2007.  

Kód lekára sa prideľuje nasledovným spôsobom: Po úprave databázy kódov zo všetkých 
pobočiek úradu sa tieto zaradia do jedného súboru, ktorý bude tvoriť zoznam lekárov, vybraných 
pracovníkov v zdravotníctve, s ich rodným číslom, menom a priezviskom a doteraz platným 
kódom. Tento súbor bude základom pre generovanie osobného identifikátora. Každému lekárovi, 
vybranému pracovníkovi v zdravotníctve, ktorý má t. č. platný kód, bude vygenerovaný osobný 
identifikátor v tvare l99999.  
    
2) Kódy lekárom a vybraným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sú súčasne aj poskytovateľmi, 
budú distribuované nasledovným spôsobom: 

Riaditeľ pobočky úradu podľa vopred stanoveného harmonogramu pozve lekárov, ktorí sú 
súčasne aj poskytovateľmi, na určené miesto v rámci daného regiónu. Vybraní pracovníci  
v zdravotníctve požiadajú pobočku úradu o vydanie kódu lekára. Príslušní zamestnanci pobočky 
na základe úradne overených dokladov o príslušnom vzdelaní (t. j. diplomu a dokladov 
o dosiahnutých špecializáciách) alebo dokladov overených zamestnancom pobočky podľa 
predložených originálov vydajú lekárom a vybraným pracovníkom v zdravotníctve - 
poskytovateľom doklady s pridelenými kódmi lekárov. V prípade, že sa zistia nezrovnalosti 
v kódoch lekárov, príslušní zamestnanci pobočky tieto údaje zaznamenajú a po návrate na 
pobočku spracujú. Vytvoria doklad o pridelení kódu lekára  a podľa vopred stanoveného 
harmonogramu opätovne pozvú lekárov a vybraných pracovníkov v zdravotníctve - 
poskytovateľov na určené miesto v rámci daného regiónu a vydajú doklady lekárom a vybraným 
pracovníkom v zdravotníctve – poskytovateľom. 
 
3) Kódy lekárom ktorí sú zamestnancami vybraných poskytovateľov, budú distribuované 
nasledovným spôsobom: 

Riaditeľ pobočky úradu podľa vopred stanoveného harmonogramu dohodne s vybranými 
poskytovateľmi (NsP, nemocnice, polikliniky,  fakultné nemocnice, a pod.) v danom regióne 
predloženie  dokladov o príslušnom vzdelaní potvrdených zamestnávateľom, potrebných na 
pridelenie kódov všetkým lekárom a vybraným pracovníkom v zdravotníctve daného 
poskytovateľa. Na základe týchto dokladov príslušní zamestnanci pobočky vytvoria doklady 
o pridelení kódu lekára pre všetkých lekárov a vybraných pracovníkov v zdravotníctve daného 
poskytovateľa, ktoré v dohodnutom termíne vydajú lekárom priamo u daného poskytovateľa. 

 
4) Ostatným lekárom a vybraným pracovníkom v zdravotníctve, ktorým sa v stanovených 
termínoch neodovzdajú kódy, budú na základe predložených overených dokladov o príslušnom 
vzdelaní kódy lekárov vytvorené a odovzdané priamo na pobočke úradu. 
 
5)  Všetky predložené overené doklady budú archivované na príslušnej pobočke úradu a to ešte po 
dobu troch rokov od  ukončenia platnosti kódu lekára. Ochrana osobných údajov sa riadi podľa 
smernice úradu o ochrane osobných údajov.  

     
 

Čl. 5 
Postup pri prideľovaní nových kódov lekárov 

 
1) Od 1. 12. 2005 príslušní zamestnanci pobočky úradu priebežne prideľujú kód lekára a súčasne, 
po predložení žiadosti a platných dokladov, aj nový kód lekára, ktorý platí od         1. 1. 2007. 

 
2) Lekár a vybraný pracovník v zdravotníctve, ktorý ešte nemal pridelený kód, po 1. 12. 2005 
požiada príslušnú pobočku úradu o pridelenie nového kódu lekára na tlačive (príloha č. 2), ktoré 
je uverejnené na webovej stránke úradu. Na tejto stránke je uvedený zoznam pobočiek úradu 
s adresami, telefónnymi číslami aj s kontaktmi na zamestnancov, ktorí prideľujú kódy lekárom, 
vybraným pracovníkom v zdravotníctve a poskytovateľom (príloha č. 7). 
 
 



 10 

Čl. 6 
Ukončenie platnosti kódu lekára 

 
1) Platnosť kódu lekára úrad ukončuje: 

a) na základe rozhodnutia súdu o zákaze výkonu povolania, 
b) na podnet vydavateľa povolenia, 
c) na podnet príslušnej komory, ktorá vydala licenciu, 
d) na základe žiadosti poskytovateľa, 
e) smrťou lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve.  

 
2) Kód lekára, ktorého platnosť bola ukončená, nesmie byť pridelený inému lekárovi alebo inému   
     vybranému pracovníkovi v zdravotníctve. 
 
3) Ukončenie platnosti kódu lekára úrad bezodkladne oznamuje zdravotným poisťovniam. 

 
Čl. 7 

Kód poskytovateľa  
 

1) Kód poskytovateľa prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek. Tento kód  jednoznačne 
identifikuje poskytovateľa ako  fyzickú alebo právnickú osobu. 
 
2) Kód poskytovateľa má tvar p99999sppyzz.  Kód poskytovateľa sa prideľuje fyzickým 
a právnickým osobám na základe rozhodnutia o povolení na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti ministerstva, samosprávneho kraja, licencie príslušnej komory alebo 
živnostenského oprávnenia. Kód sa bude prideľovať na dobu, pokiaľ nedôjde povoľovacím 
orgánom k zmene, dočasnému pozastaveniu alebo zrušeniu oprávnenia. 
  
3) Podľa predchádzajúceho odst. 1) a 2) sa prideľujú číselné kódy poskytovateľov týmto 
poskytovateľom: 
 
   „ 1. ústavnej zdravotnej starostlivosti: 

a) nemocnica  všeobecná,  špecializovaná,  
  - vrátane polikliniky a ambulancií, 
     centrálneho príjmu, resp. ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS), 

- bez polikliniky, bez ambulancií, 
b) liečebňa, vrátane ambulancií, 
c) hospic, vrátane ambulancií, 
d) dom ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane ambulancií, 
e) prírodné liečebné kúpele 

- podľa jednotlivých oddelení,  ambulancií a pracovísk, 
f) zariadenie biomedicínskeho výskumu, pokiaľ poskytuje aj zdravotnú  starostlivosť, 
vrátane ambulancií, 

 
    2. samostatnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: 

a) ambulancia, vrátane poskytovania samostatnej zdravotníckej praxe,  
b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, 
c) stacionár, 
d) poliklinika, 
e) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 
f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 
g) mobilný hospic, 
h) záchranná zdravotná služba 
 - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, 
 - ambulancia rýchlej zdravotníckej pomoci, 

- ambulancia mobilnej intenzívnej jednotky, 
 - ambulancia leteckej záchrannej zdravotnej služby, 

  - ambulancia vodnej záchrannej zdravotnej služby,  
 i) laboratórna medicína, 
 j) lekárska služba prvej pomoci, 
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    3. ostatným zdravotníckym zariadeniam:  

a) verejná lekáreň 
  - s výdajňou zdravotníckych pomôcok, 
  - bez výdajne zdravotníckych pomôcok, 

b) samostatná výdajňa zdravotníckych pomôcok (výdajňa ortpedicko-protetických     
     zdravotníckych pomôcok, výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok), 
 

4. poskytovateľom služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a) dopravca poistencov 

  - dopravný prostriedok, 
 b) prepravca biologického materiálu 

- dopravný prostriedok,“ 
 
5. poskytovateľom služieb nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť 

a) očná optika, 
 b) zubná technika.  

 
Čl. 8 

Obsah kódu poskytovateľa 
 

1) Časť kódu v tvare p99999 je identifikátor poskytovateľa. Bude sa skladať z návestia p 
označujúceho kategóriu poskytovateľa (podľa prílohy č. 3) a päťmiestneho čísla, ktoré bude 
vytvorené softvérom na generovanie náhodných čísiel.  
 
2) Časť kódu v tvare spp je trojmiestne číslo označujúce odbornú špecializáciu útvarov podľa 
prílohy č. 4.  
 
3) Časť kódu y je číslo označujúce druh špecializovaného útvaru (oddelenie, ambulancia, 
neambulujúci lekár a pod.)  podľa prílohy č. 5. 
 
4) Časť kódu zz označuje poradové číslo odborného útvaru.  
 

 
Čl. 9 

Postup úradu pri tvorbe kódu poskytovateľa 
 
1) Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude mať jeden unikátny identifikátor 
poskytovateľa. Kód poskytovateľa vznikne priradením spp, y a zz k identifikátoru poskytovateľa. 
Kód poskytovateľa prideľujú pobočky úradu. Kód sa prideľuje poskytovateľovi, ktorý predloží 
doklady podľa platných predpisov, bez ohľadu na zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou. 
 
2) Z číselníka odborností útvarov (príloha č. 4) sa priraďuje číslo odbornosti útvaru v tvare spp. 
Tento číselník spracoval úrad podľa rezortného číselníka odborností, ktorý je v správe centra 
informácií.  
 
3) Pobočka úradu ďalej prideľuje aj časť kódu y, ktorý označuje druh špecializovaného útvaru 
prípustný k príslušnej odbornej špecializácii a nakoniec aj poradové číslo útvaru zz.   
 
4) Pri vzniku nových odborných útvarov alebo prípustných druhov špecializovaného útvaru, ktoré 
nie sú v súčasnom číselníku útvarov, ústredie úradu v spolupráci s centrom informácií doplní 
nové položky do číselníka útvarov. 
 
 

Čl. 10 
Postup úradu pri transformácii kódov poskytovateľa do 31. 12. 2006  

 
1) Nový kód poskytovateľa, ktorý bude platný od 1. 1. 2007, sa prideľuje nasledovným spôsobom:  
Po úprave databázy kódov poskytovateľov zo všetkých pobočiek úradu sa tieto zaradia do jedného 
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súboru, ktorý bude tvoriť zoznam poskytovateľov s IČO-0m, názvom poskytovateľa, jeho presnou 
adresou a doteraz platným kódom. Tento súbor bude základom pre generovanie identifikátorov 
poskytovateľov. Každému poskytovateľovi, ktorý má t. č. platný kód, môže byť vygenerovaný 
identifikátor poskytovateľa v tvare p99999.  
    
2) Kódy poskytovateľa tým lekárom a vybraným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sú súčasne aj 
poskytovateľmi budú distribuované nasledovným spôsobom: 

Riaditeľ pobočky úradu podľa vopred stanoveného harmonogramu pozve lekárov, ktorí sú 
súčasne aj poskytovateľmi, na určené miesto v rámci daného regiónu. Vybraní pracovníci 
v zdravotníctve požiadajú pobočku úradu o vydanie kódu poskytovateľa. Lekári, vybraní 
pracovníci v zdravotníctve – poskytovatelia predložia príslušné doklady: rozhodnutie 
povoľovacieho orgánu (ministerstvo, samosprávny kraj, živnostenské oprávnenie a pod.), resp. 
licenciu z príslušnej komory alebo potvrdenie o pridelení registračného čísla príslušnou komorou. 
Príslušní zamestnanci pobočky na základe úradne overených dokladov alebo dokladov overených 
zamestnancom pobočky podľa predložených originálov vydajú lekárom, vybraným pracovníkom v 
zdravotníctve - poskytovateľom doklad s pridelenými kódmi poskytovateľa. V prípade, že sa zistia 
nezrovnalosti v kódoch poskytovateľa, príslušní zamestnanci pobočky tieto údaje zaznamenajú a 
po návrate na pobočku spracujú. Vytvoria doklad o pridelení kódu poskytovateľa a podľa vopred 
stanoveného harmonogramu opätovne pozvú lekárov a vybraných pracovníkov v zdravotníctve - 
poskytovateľov na určené miesto v rámci daného regiónu a vydajú tlačivá lekárom – 
poskytovateľom. 

 
3) Kódy poskytovateľov vybraným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, budú distribuované 
nasledovným spôsobom: 

Riaditeľ pobočky úradu podľa vopred stanoveného harmonogramu dohodne s vybranými 
poskytovateľom vo svojej pôsobnosti   

a) ústavnej zdravotnej starostlivosti (článok 7 odst. 3 bod 1 písm. a) až f) tohto 
metodického usmernenia), samostatnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti článok 7 
odst. 3 bod 2 písm. a) až f) tohto metodického usmernenia),  

b) prevádzkovateľmi verejných lekární, samostatných výdajní zdravotníckych pomôcok - 
výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a výdajne audiologicko-
protetických zdravotníckych pomôcok, ( článok 7 odst. 3 bod 3 písm. a) až b) tohto 
metodického usmernenia),  

c) prevádzkovateľmi očných optík, zubných techník, dopravcov poistencov a prepravcov 
biologického materiálu , ( článok 7 odst. 3 bod 4 písm. a) až d) tohto metodického 
usmernenia),  

predloženie dokladov potrebných na pridelenie kódu poskytovateľa (článok 10 odst. 4 tohto 
metodického usmernenia), pokiaľ im ešte nebol pridelený kód poskytovateľa tak, aby vybraným 
poskytovateľom mohol byť do 30. 9. 2006 vydaný pobočkou úradu kód poskytovateľa. Ak 
poskytovateľ z technických dôvodov (napríklad: poskytovateľ sa nenachádza v databáze úradu) 
nebol vyzvaný do 30. 9. 2006 pobočkou úradu, aby predložil príslušné doklady, odporúča sa, aby 
tak urobil samostatne do 15. 11. 2006.  
 
4) Medzi potrebné doklady pre vydanie číselného kódu poskytovateľa patrí: 

a) a)  žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa (príloha č. 6 a č. 6a), 
b) kópia rozhodnutia orgánu príslušného na vydanie povolenia kópia výpisu zo   
       živnostenského registra, 
c) IČO  (ktorý orgán ho vydal a číslo jednacie, pod ktorým ho vydal), ak IČO nie je   

uvedené v povolení,  
d) kópia organizačnej štruktúry podľa organizačného poriadku. 

 
5) Ostatným poskytovateľom a poskytovateľom, ktorým sa v stanovených termínoch nepodarí 
odovzdať kódy, budú na základe predložených overených dokladov kódy poskytovateľa vytvorené 
a odovzdané priamo na pobočke úradu.  
 
6)  Všetky predložené overené doklady budú archivované na príslušnej pobočke úradu a to ešte po 
dobu troch rokov od  ukončenia platnosti kódu poskytovateľa. Ochrana osobných údajov sa riadi 
podľa internej smernice úradu o ochrane osobných údajov. 
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Čl. 11 
Postup úradu pri prideľovaní nových kódov poskytovateľa 

 
1) Od 1. decembra 2005 príslušní zamestnanci pobočky úradu priebežne prideľujú kód 
poskytovateľa a súčasne, po predložení žiadosti a príslušných dokladov, aj nový kód 
poskytovateľa, ktorý platí od 1. 1. 2007. 
 
2) O pridelenie nového kódu poskytovateľa  po 31. 12. 2006 treba požiadať príslušnú pobočku 
úradu na tlačive (príloha č. 6 a č. 6a),  ktoré je uverejnené na webovej stránke úradu. Na tejto 
stránke  je v prílohe č. 7 uvedený zoznam pobočiek úradu s adresami, telefónnymi číslami aj 
s kontaktmi na pracovníkov, ktorí prideľujú kódy lekárom a vybraným pracovníkom v 
zdravotníctve a poskytovateľom. 

 
 

Čl. 12 
Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa 

 
1) Platnosť kódu poskytovateľa môže byť dočasne pozastavená alebo trvalo ukončená. 

 
2) Dočasné pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa sa vykoná na základe rozhodnutia úradu 
alebo povoľovacieho orgánu, ktorý povolenie alebo licenciu vydal, alebo na základe žiadosti 
poskytovateľa. Úrad alebo povoľovací orgán pri vydaní rozhodnutia o dočasnom pozastavení 
povolenia na činnosť zdravotníckeho zariadenia určuje aj dátum, odkedy a dokedy sa činnosť 
zdravotníckeho zariadenia pozastavuje. 
 
3) V rozhodnutí o ukončení platnosti kódu poskytovateľa úrad alebo povoľovací orgán určí aj deň, 
odkedy sa povolenie na činnosť zdravotníckeho zariadenia ukončí, resp. zruší. 
 
4) Trvalé ukončenie platnosti kódu poskytovateľa sa vykoná na základe rozhodnutia úradu alebo 
povoľovacieho orgánu, ktorý vydal rozhodnutie alebo licenciu na výkon činnosti zdravotníckeho 
zariadenia alebo na základe žiadosti poskytovateľa. Úrad alebo povoľovací orgán vydáva 
rozhodnutie aj s určením dňa, odkedy sa povolenie na činnosť zdravotníckeho zariadenia 
ukončuje, resp. ruší. 

 
5) Dočasné pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa, a aj trvalé ukončenie platnosti kódu  
poskytovateľa vykonáva pobočka úradu.  
 
6) Ukončenie, dočasné pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa pobočka úradu bezprostredne 
oznamuje dotknutému poskytovateľovi, zdravotným poisťovniam a príslušnému orgánu, ktorý 
rozhodnutie vydal. 
 

Čl. 13 
Vybrané zdravotné predpisy vo vzťahu k prideľovaniu kódov 

 
1) Špecializačné odbory uvedené v prílohe č. 1 tejto smernice obsahujú číselníky príslušných 
špecializačných  odborov „sll“ podľa súčasne platnej prílohy č. 1 a 2  Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (ďalej len „nariadenie 
vlády č. 322/2006“). Jednotlivé kategórie pracovníkov v zdravotníctve (kategórie A až I) sú 
uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky                    č. 742/2004 Z. z. 
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „nariadenie vlády č. 742/2004“. 
 
2) V prípade lekára prideľujú sa číselné kódy lekára podľa prílohy č. 1 nariadenie vlády                      
č. 322/2006 aj pre príslušnú špecializáciu I. stupňa aj pre príslušnú špecializáciu II. stupňa, 
vydanú podľa predchádzajúcich predpisov. 
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3) Predpokladom pre vydanie kódu lekára  
a) lekárovi je: 

• diplom o ukončení vysokoškolského doktorského štúdia v kategórii lekár 
alebo zubný lekár (príloha č. 2 časť A a B nariadenia vlády č. 742/2004.  
• diplom z príslušného špecializačného odboru (príloha č. 1  A. kategória lekár, 
písm. a)  až d)  alebo príloha č. 1 B. kategória zubný lekár, písm. a) až d) nariadenia vlády 
č. 322/2006), respektíve diplom alebo osvedčenie o príslušnom špecializačnom odbore 
podľa predchádzajúcich predpisov, ktoré sa považuje za rovnocenné s diplomom 
o špecializácii.  

 
      Pre vydanie kódu lekára je nedostačujúci zápis v „indexe“ o absolvovaní školenia, ktoré 
predchádzalo atestácii z príslušného špecializačného odboru. Taktiež sa neprihliada na 
certifikovanú pracovnú činnosť, ktorá je vymenovaná v nariadení vlády č. 322/2006 Z. z.  

 Je v právomoci zdravotnej poisťovne, aby na základe dohody s lekárom uznala 
vykazovanie výkonov certifikovaných pracovných činností a uhrádzala ich náklady.  

Výnimkou sú certifikáty vydané 
1) podľa nariadenia vlády SR č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 
v zdravotníctve, nariadenia vlády SR č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 
v zdravotníctve, uznané Slovenskou zdravotníckou univerzitou za rovnocenné so 
špecializáciami resp. subšpecializáciami uvedenými v nariadení vlády SR č. 322/2006 Z. 
z. (príloha č. 10). 
2) podľa pôvodného znenia prílohy č. 2  A. kategória lekár, písm. e) nariadenia vlády č. 
743/2004 zo dňa 15. decembra 2004. Novelizáciou  nariadenia vlády č. 743/2004 sa tieto 
certifikáty stali s účinnosťou od 1. 5. 2005 špecializačnými odbormi.  

Z uvedených dôvodov certifikáty vydané podľa nariadenia vlády č. 157/2002 Z. z., 
nariadenia vlády č. 213/2004 Z. z. a  nariadenia vlády  č. 743/2004 Z. z, v znení 
neskorších predpisov, treba považovať za rovnocenné s diplomami o špecializácii 
vydanými podľa nariadenia vlády č. 322/2006 Z. z.  

      b) vybranému zdravotníckemu pracovníkovi je: 
• diplom o ukončení  príslušného stupňa vzdelania a študijného odboru 
v kategóriách D sestra, E pôrodná asistentka, I iný zdravotnícky pracovník 
(príloha č. 2 časť D, E, I nariadenia vlády SR č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 
výkon zdravotníckeho povolania),  
• diplom z príslušného špecializačného odboru (príloha č. 3 A. kategória sestra, B. 
kategória pôrodná asistentka nariadenia vlády č. 743/2004),  
• diplom o ukončení  príslušného stupňa vzdelania a študijného odboru 
v kategórii F laborant a v kategórii G asistent, (príloha č. 2 časť G nariadenia vlády 
SR č. 742/2004),,  
• diplom o ukončení príslušného stupňa vzdelania u zamestnanca 
zdravotníckeho zariadenia a iného nezdravotníckeho pracovníka v 
zdravotníctve, označeného pre účely tejto smernice „N bez kategórie“ (príloha 
č. 1 tohto metodického usmernenia), pracujúceho vo vybranom pracovisku 
zdravotníckeho zariadenia a iného zariadenia (časť 4. prílohy č. 4  tohto metodického 
usmernenia),  
 
Rovnako ako v prípade lekára ani pri vydávaní číselného kódu vybranému pracovníkovi 

v zdravotníctve sa neprihliada na certifikované pracovné činnosti. 
 
 4)  Pri vydávaní kódov lekárom je nevyhnutné prihliadať na ustanovenia týchto zdravotníckych 
predpisov:  

 
a) vyhláška ministerstva č. 77/1971 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných 

odborných pracovníkoch v zdravotníctve. 
 

• Podľa § 27 ods. 2 tejto vyhlášky: „Lekári, ktorí získali špecializáciu I. stupňa 
v niektorom z odborov uvedených v § 24 ods. 2 a vykonávajú v deň začiatku 
účinnosti tejto vyhlášky funkciu obvodného lekára, môžu do 5 rokov od tohto dňa 
získať spôsobilosť na výkon tejto funkcie podľa doterajších predpisov.“  
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• Podľa § 56a tejto vyhlášky: „Lekári, ktorí získali spôsobilosť na výkon funkcie 

obvodného lekára podľa doterajších predpisov, majú špecializáciu I. stupňa 
v odbore všeobecného lekárstva.“  
Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ všeobecný 
lekár, ak lekár (najmä so špecializáciou interné lekárstvo, chirurgia, pediatria, 
gynekológia a pôrodníctvo) získal spôsobilosť na výkon funkcie obvodného lekára 
tým, že absolvoval doplnkové školenie a získal písomné osvedčenie absolvovaní 
„odborno-politického“ pohovoru. Za písomné osvedčenie sa nepovažuje zápis 
v indexe o absolvovaní doplnkového školenia.  

 
• Podľa § 56 ods. 1 tejto vyhlášky: „Lekári, ktorí získali podľa doterajších 

predpisov špecializáciu I. stupňa v odbore hygieny alebo v odbore epidemiológie, 
majú špecializáciu I. stupňa v odbore hygieny a epidemiológie“ (poznámka: podľa 
súčasných predpisov ide o špecializáciu verejné zdravotníctvo). Pobočka úradu 
vydá lekárovi so špecializáciou hygiena a epidemiológia číselný kód lekára so 
špecializáciou „sll“ verejné zdravotníctvo. 
Ak však lekár  získal špecializáciu z  odborov: verejné zdravotníctvo, infektológia, 
kardiológia, klinická mikrobiológia, klinická onkológia, pediatria alebo geriatria 
a získal ďalšiu špecializáciu v odbore epidemiológia pridelí sa mu v kóde lekára aj 
„sll“ epidemiológia. 

 
b) vyhláška ministerstva č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných 

odborných pracovníkoch v zdravotníctve. 
 

• Podľa § 51 ods. 1 tejto vyhlášky: „Lekári, ktorí získali podľa doterajších 
predpisov nadstavbovú špecializáciu v odbore alergológie, majú nadstavbovú 
špecializáciu v odbore lekárskej imunológie“. 

 
Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ podľa 
súčasne platných predpisov z odboru klinická imunológia a alergológia. 

 
• Podľa § 51 ods. 6 tejto vyhlášky: „Lekári, ktorí  získali podľa doterajších 

predpisov špecializáciu I. stupňa a vykonávali k 1. januáru 1980 funkciu 
obvodného lekára, môžu do 31. decembra 1983 získať spôsobilosť na výkon tejto 
funkcie podľa doterajších predpisov (s odkazom na vyhlášku 77/1971)“.  Pobočka 
úradu vydá lekárovi číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ všeobecný lekár. 

 
• Podľa § 51 ods. 7 tejto vyhlášky: „Lekári, ktorí získali spôsobilosť na výkon 

funkcie obvodného lekára podľa doterajších predpisov, majú špecializáciu I. 
stupňa v odbore všeobecného lekárstva. Diplom o špecializácii im vydal Inštitút.“  

 
Pobočka úradu na základe tohto diplomu vydá lekárovi číselný kód lekára so 
špecializáciou „sll“ všeobecný lekár. 

 
c) nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 

v zdravotníctve. 
 

• Na základe tohto nariadenia vlády ukončila Slovenská zdravotnícka 
univerzita vzdelávanie a atestácie  so špecializáciou II. stupňa.  

 
• Podľa § 22 ods.2 tohto nariadenia vlády: „Špecializácia I. stupňa, ktorú 

získal lekár  podľa doterajších predpisov a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, 
ktorú získal lekár podľa doterajších predpisov, sa považuje za získanie základnej 
špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia.“  

 
Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ podľa základnej 
špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore. 
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• Podľa § 22 ods. 5 tohto nariadenia vlády: „Ak má lekár špecializáciu 

v nadstavbovom špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo podľa 
doterajších predpisov a pracuje na lôžkových pracoviskách zariadení, získaná 
špecializácia sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v odbore klinické pracovné 
lekárstvo a toxikológia podľa tohto nariadenia. V ostatných prípadoch sa táto 
nadstavbová špecializácia považuje za nadstavbovú špecializáciu v odbore 
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia podľa tohto nariadenia.“ Podľa 
nariadenia vlády č. 743/2004 sú obe nadstavbové špecializácie špecializačnými 
odbormi. 

 
Pobočka úradu vydá lekárovi so špecializáciou hygiena práce a pracovné lekárstvo, 
na základe súčasne platných predpisov, lekárovi z kliniky alebo oddelenia 
pracovného lekárstva číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ z odboru klinické 
pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a lekárovi z verejného zdravotníctva 
číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ z odboru preventívne pracovné lekárstvo 
a toxikológia. 

 

� Podľa § 23 ods. 1 až 42 tohto nariadenia vlády: Ak získal lekár 
špecializáciu    I. a  II. stupňa alebo nadstavbovú špecializáciu v tu 
uvedených špecializačných odboroch, považuje sa za špecializáciu 
v špecializačných odboroch, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8  
(Prevodník číselníkov základných, nadstavbových a úzkych 
nadstavbových špecializácií)  tohto metodického usmernenia. 

 
Pobočka úradu vydá lekárovi kód lekára so špecializáciou „sll“ podľa špecializácie 
uvedenej v prílohe č. 1 tohto metodického usmernenia. 

 
 

d) nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 
v zdravotníctve a  

      nariadenie vlády č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 
v zdravotníctve.  
 

� Certifikované pracovné činnosti  uvedené v týchto predpisoch, sú v súlade s      
§ 13 ods. 2  nariadenia vlády č.322/2006 uznané Slovenskou zdravotníckou 
univerzitou v Bratislave za rovnocenné príslušným špecializačným 
odborom. 
 
Pobočka úradu vydá číselný kód lekára s „sll“ uvedeným v prílohe č. 10 tohto 
metodického usmernenia. 

 
e) nariadenie vlády č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 

v zdravotníctve.  
 

• Podľa § 14 ods. 2 tohto nariadenia vlády: „Lekár, zubný lekár a farmaceut, 
ktorí získali špecializáciu I. stupňa a špecializáciu II. stupňa podľa predpisov 
platných do 28. marca 2002 a ktorým bola priznaná základná špecializácia podľa 
doterajších predpisov, sú spôsobilí na výkon špecializovaných pracovných činností 
podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore.“  

 
Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ podľa 
základnej špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore. 
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f) nariadenie vlády č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností 

 
• Podľa § 12 ods. 3 tohto nariadenia vlády: „Lekár, zubný lekár a farmaceut, 

ktorí získali špecializáciu I. stupňa, nadstavbovú špecializáciu alebo nadstavbovú 
špecializáciu vo zvlášť úzkom špecializačnom odbore podľa predpisov platných do 
28. marca 2002 a ktorým bola priznaná základná špecializácia podľa predpisov 
platných do 1. mája 2004, získajú spôsobilosť na výkon špecializovaných 
pracovných činností podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore, 
ak si doplnia chýbajúcu časť odbornej zdravotníckej praxe ustanovenej 
v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného špecializačného 
odboru do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“ 

 
Pobočka úradu vydá lekárovi so špecializáciou I. stupňa v príslušnom základnom 
špecializačnom odbore, s nadstavbovou špecializáciou  a špecializáciou vo zvlášť 
úzkom špecializačnom odbore číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ podľa 
špecializácie platnej do 1. mája 2004.  
Prevodný kľúč medzi špecializáciami platnými do 28. marca 2002 
a špecializáciami platnými od 1. mája 2004 je uvedený v prílohe č. 8 tohto 
metodického usmernenia. 
 

g) nariadenie vlády č. 322/2006 o spôsobe ďalšieho vzdelávania       
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných  činností 

 
� Podľa ods. 5 tohto nariadenia vlády: „Pri vydávaní osvedčenia pre lekára na 

výkon špecializovaných pracovných činností vo všeobecnom lekárstve možno 
zohľadniť len zručnosti získané najmenej šesť mesiacov trvajúcou odbornou 
zdravotníckou praxou vo všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti lekára 
so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v inom 
zdravotníckom zariadení, ktoré vykonáva všeobecnú ambulantnú zdravotnú 
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo“. 
 
Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód so špecializáciou všeobecné lekárstvo iba 
lekárovi, ktorý má diplom zo špecializácie všeobecného lekárstva alebo podľa 
uvedeného ods. 5 nariadenia vlády č. 322/2006 dostal lekár s inou špecializáciou 
osvedčenie na výkon špecializovaných pracovných činností vo všeobecnom 
lekárstve  zo Slovenskej zdravotníckej univerzity. Iba samotná prax pre vydanie 
číselného kódu zo všeobecného lekárstva nie je dostačujúca. 

 
 
 5) Skratky v preskripčnom obmedzení v opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
č. OPL 0106-07925/2006-SL, ktorým sa vydáva zoznam liekov a liečiv uhrádzaných na základe 
zdravotného poistenia a v opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPP 0106-
07908/2006-SL, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných na základe 
zdravotného poistenia a im prislúchajúce číselníky sú uvedené v prílohe č. 7. 
 
 
 

Čl. 14 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
 
1) V súvislosti s ukončením platnosti  kódov lekára dňom 31. 12. 2006 (ďalej len „starý kód 
lekára“) a ukončením platnosti kódov poskytovateľa dňom 31. 12. 2006 (ďalej len „starý kód 
poskytovateľa“) a s nadobudnutím platnosti nových číselných kódov lekára a kódov poskytovateľa 
dňom 1. 1. 2007, úrad ustanovuje toto prechodné obdobie: 
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a) Pri vystavovaní lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na zdravotnícku pomôcku  
1. lekári označia lekársky predpis  

-  od 25. 12. 2006 do 31.12.2006 starým kódom lekára, platným do 31. 12. 
2006, aj novým kódom lekára platným od 1. 1. 2007  a odtlačkom 
pečiatky lekára so starým kódom poskytovateľa do 31.12.2006,  

- od 1.1.2007 použijú pečiatku kódu lekára a pečiatku lekára podľa nového, 
transformovaného systému vydávania kódov, 

2. lekári označia lekársky poukaz na zdravotnícku pomôcku 
-  od 1. 12. 2006 do 31.12.2006 starým kódom lekára, platným do 31. 12. 
2006, aj novým kódom lekára platným od 1. 1. 2007  a odtlačkom 
pečiatky lekára so starým kódom poskytovateľa do 31.12.2006,  

- od 1.1.2007 použijú pečiatku kódu lekára a pečiatku lekára podľa nového, 
transformovaného systému vydávania kódov, 

3. lekári označia lekársky predpis pri predpisovaní lieku na základe odporúčania      
     odborného lekára 

-  od 25. 12. 2006 do 31. 12. 2006 na zadnej strane lekárskeho predpisu  aj 
novým kódom odporúčajúceho lekára, 

- od 1. 1. 2007 na zadnej strane lekárskeho predpisu novým kódom 
odporúčajúceho lekára. 

b) Pri vykazovaní výkonov zdravotnej poisťovni  
– výkony za mesiac december 2006, poskytnuté do 31. 12. 2006, 
poskytovatelia  vykazujú so starými kódmi platnými do 31. 12. 2006. 
Rovnako všetky výkony vykázané v r. 2007, ale skutočne poskytnuté do 
31. 12. 2006 sa vykazujú s kódmi platnými v dobe poskytnutia výkonu, t. 
j. so starými kódmi platnými do 31. 12. 2006. 

-  výkony poskytnuté poistencom od 1. 1. 2007  vykazujú poskytovatelia 
s platnými kódmi, t. j. s kódmi platnými od 1. 1. 2007. 

c)  Pri  vydávaní  liekov  v lekárňach, pri fakturovaní príslušným  zdravotným poisťovniam    
     v  súlade  s  ustanovením  § 40  ods. 4,  5  a 6  zákona  č. 140/1998  Z.  z.  zákon  o  lieku     
     a  zdravotníckych   pomôckach,  o  zmene   zákona  č.  455/1991  Zb.   o   živnostenskom   
     podnikaní  (živnostenský zákon)   v znení  neskorších predpisov  a o  zmene  a  doplnení   
     zákona  č. 220/1998  Z. z.  o  reklame  v  znení  neskorších  predpisov  platí  nasledovný   
     postup: 

1. lekáreň prijme lekársky predpis so starým kódom lekára a odtlačkom       
pečiatky lekára  so starým kódom poskytovateľa vystavený do 31. 12. 2006 
v prípade: 
     - hromadne vyrábaného lieku  maximálne do 7. 1. 2007, 
     - lieku s obsahom omamných látok  maximálne do 5. 1. 2007, 
    - lieku s obsahom protimikrobiálnych antibiotík  a chemoterapeutík  maximálne 
       do 3. 1.  2007. 
2. Výdajňa zdravotníckych pomôcok a výrobca zdravotníckych pomôcok, vrátane 
očnej optiky, prijme lekársky poukaz na zdravotnícku pomôcku so starým kódom 
lekára a odtlačkom pečiatky lekára so starým kódom poskytovateľa vystavený do 
31. 12. 2006 najneskôr do 31. 1. 2007. 
3. Lekáreň a výdajňa zdravotníckych pomôcok lekárske predpisy a lekárske 
poukazy prijaté podľa bodov 1. a 2. vykazuje príslušnej zdravotnej poisťovni 
s kódmi platnými od 1. 1. 2007. 
4. Pre potreby identifikácie platného kódu od 1. 1. 2007 na základe uvedeného 
„starého“ kódu (platného do 31. 12. 2006) na lekárskom predpise a lekárskom 
poukaze, bude na web stránke úradu od 1. 1. 2007 uverejnený prevodový mostík 
medzi starými a novými kódmi lekárov a PZS. Pomocou tohto mostíka je potrebné, 
aby lekáreň, výdajňa zdravotníckych pomôcok a očná optika uviedli pre potreby 
zdravotných poisťovní do vykazovaných dávok len kódy, ktoré sú platné od 1. 1. 
2007. 
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2) Kódy lekára, kódy poskytovateľa a tlačivá vydané do 30. 6. 2006 podľa metodického 
usmernenia č. 18/2005, resp. metodického usmernenia č. 18/1/2005, metodického usmernenia č. 
18/2/2005 a metodického usmernenia č. 18/3/2005,budú platné od 1. 1. 2007.   
 
3) Pri vystavovaní lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu na zdravotnícku pomôcku počas 
lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), centrálneho príjmu (CP), resp. ústavnej pohotovostnej 
služby (ÚPS) od. 1. 1. 2007,  

- odtlačí predpisujúci lekár v rubrike „kód lekára“ namiesto pečiatky svojho kódu lekára,     
   pečiatku kódu poskytovateľa LSPP, poskytovateľa CP, resp. ÚPS, 
- odtlačí na mieste pre „pečiatku a podpis lekára“ svoju pečiatku lekára. 

Pri spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov pre potreby 
zdravotných poisťovní (Metodické usmernenie úradu č. 10/2006), vykazuje sa ako kód 
poskytovateľa kód LSPP, CP resp. ÚPS a nie kód poskytovateľa z pečiatky lekára. 
 
4) V nadväznosti na presun  

- okresu Šaľa z pôsobnosti pobočky úradu Trnava do pôsobnosti pobočky úradu Nové 
Zámky,  

- okresu Myjava z pôsobnosti pobočky úradu Trnava do pôsobnosti pobočky úradu Trenčín,  
- okresu Bánovce nad Bebravou z pôsobnosti pobočky úradu Nové Zámky do pôsobnosti  

pobočky úradu Trenčín, 
- okresu Partizánske z pôsobnosti pobočky úradu Nové Zámky do pôsobnosti pobočky 

úradu Trenčín, 
- okresu Levoča z pôsobnosti pobočky úradu Košice do pôsobnosti pobočky úradu Prešov, 

podľa územnej príslušnosti samosprávneho kraja,  
a) pobočky úradu (Trnava, Nové Zámky, Košice), ktoré mali okres v pôvodnej pôsobnosti 
pokračujú do 31. 12. 2006 vo vydávaní číselných kódov lekárom, vybraným pracovníkom v 
zdravotníctve a poskytovateľom v starom aj v novom systéme podľa pôvodnej pôsobnosti, 
b) pobočky úradu (Nové Zámky, Trenčín, Prešov), ktoré prevzali okres do svojej novej pôsobnosti 
v zmysle prílohy č. 2 tohto pracovného postupu, vydávajú číselné kódy lekárom a poskytovateľom 
v novom systéme, ak požiadajú o vydanie kódov iba v novom systéme podľa Metodického 
usmernenie č. 18/2/2005 – K  tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom, vybraným pracovníkom v 
zdravotníctve a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 
c) pobočky úradu (Trnava, Nové Zámky, Košice) v mesiaci január 2007 odovzdajú písomnú 
agendu spojenú s vydávaním číselných kódov pobočke úradu do ktorej pôsobnosti podľa prílohy 
č. 2 tohto pracovného postupu okres patrí. Pre svoju evidenciu si vyhotovia kópiu písomnej 
agendy (predložené doklady lekára a PZS pre vydanie číselných kódov a kópie vygenerovaných 
kódov). Pobočka úradu, ktorá prevzala okres do svojej pôsobnosti, pokračuje od 1. 1. 2007 vo 
vydávaní nových číselných kódov. 
 
5) Toto metodické usmernenie v znení novely č. 4  k tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom, 
vybraným pracovníkom v zdravotníctve a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nadobúda 
účinnosť dňom 15. novembra 2006. Používanie nových kódov lekármi, vybranými pracovníkmi 
v zdravotníctve a poskytovateľmi nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2007. 
 
 
      
                     MUDr. Ján G a j d o š, v.r. 
                              predseda úradu 
 
 
Prílohy: 
1. Číselník odborností lekárov a vybraných pracovníkov v zdravotníctve 
2. Žiadosť o pridelenie kódu lekára 
3. Kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
4. Číselník odborných útvarov zdravotníckych zariadení 
5. Druh špecializovaného útvaru v tvare „y“ 
6. Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
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6a. Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o 
poistencov 

7. Skratky v preskripčnom obmedzení a ich číselníky „sl“ a „sll“  
8. Prevodník číselníkov základných, nadstavbových a úzkych nadstavbových špecializácií 
9. Certifikované pracovné činnosti uznané SZU v Bratislave za rovnocenné so špecializáciou 
 

 
Príloha č.1 

 
Číselník odborností lekárov a  pracovníkov v zdravotníctve  

 
KAT sll POPIS 
      
 I. Číselníky špecializácií lekárov a zubných lekárov 
      
A 001 vnútorné lekárstvo 
A 002 Infektológia 
A 003 pneumológia a ftizeológia 
A 004 Neurológia 
A 005 Psychiatria 
A 006 pracovné lekárstvo 
A 007 pediatria  

A 008 Všeobecná starostlivosť o deti a dorast  α/ viď poznámka na konci prílohy 
A 009 gynekológia a pôrodníctvo 
A 010 Chirurgia 
A 011 Ortopédia 
A 012 Urológia 
A 013 úrazová chirurgia 
A 014 Otorinolaryngológia 
A 015 Oftalmológia 
B 016 Stomatológia 
A 017 pediatrická gynekológia 
A 018 Dermatovenerológia 
A 019 klinická onkológia 
A 020 Všeobecné lekárstvo  
A 023 Rádiológia 
A 024 klinická biochémia 
A 025 anestéziológia a intenzívna medicína 
A 026 telovýchovné lekárstvo 
A 027 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

A 028 súdne lekárstvo 
A 029 patologická anatómia 
A 031 hematológia a transfuziológia 

A 032 urgentná medicína 
A 034 klinická mikrobiológia 
A 037 Neurochirurgia 
A 038 plastická chirurgia 
A 039 ortopedická protetika 
A 040 klinická imunológia a alergológia 
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A 043 radiačná onkológia 
A 044 Foniatria 
A 045 Reumatológia 
A 046 Algeziológia 
A 047 Nukleárna medicína 
A 048 Gastroenterológia 
A 049 Kardiológia 
A 050 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
A 051 Neonatológia 
A 052 hygiena detí a mládeže 
B 053 čeľustná ortopédia 
A 056 Angiológia 
A 057 hygiena životného prostredia  
A 058 hygiena výživy 
A 059 Epidemiológia 
A 060 Geriatria 
A 061 medicínska informatika a bioštatistika 
A 062 lekárska genetika 
A 063 Nefrológia 
A 064 Endokrinológia 
A 065 klinická farmakológia 
A 067 gynekologická sexuológia 
A 068 cievna chirurgia 
A 069 Kardiochirurgia 
A,B 070 maxilofaciálna chirurgia 
A 073 medicína drogových závislostí 
A 074 Gerontopsychiatria 
A 076 letecké lekárstvo 
A,B 088 lekár bez špecializácie 
A,B 099 lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke 
A 100 posudkové lekárstvo 
A 102 ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 
A 104 pediatrická neurológia 
A 105 detská psychiatria 
A 106 hrudníková chirurgia 
A 107 detská chirurgia 
A 108 pediatrická ortopédia 
A 109 pediatrická urológia 
A 114 pediatrická otorinolaryngológia 
B 115 detské zubné lekárstvo 
A 130 materno-fetálna medicína 
A 131 výchova k zdraviu 
A 140 pediatrická imunológia a alergiológia 
A 145 pediatrická reumatológia 
A 153 pediatrická endokrinológia 
A 154 pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 
A 155 pediatrická kardiológia 
A 156 pediatrická pneumológia a ftizeológia 
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A 163 pediatrická nefrológia 
A 216 Hepatológia 
A 222 gastroenterologická chirurgia 
A 223 Neuropsychiatria 
A 225 laboratórna medicína, vrátane vyšetrovacích metód v lekárskej imunológii 
A 226 tropická medicína 
A 227 verejné zdravotníctvo  (hygiena a epidemiológia) 
A 229 onkológia v gynekológii 
A 247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 
A 271 Mamológia 
A 289 reprodukčná medicína 
A 299 Akupunktúra 
A 302 andrológia (sexuológia v urológii) 
A 306 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
A 312 gynekologická urológia 
A 319 onkológia v chirurgii 
A 322 onkológia v urológii 
A 323 pediatrická anestéziológia 
A 329 pediatrická hematológia a onkológia 
A 331 pediatrická infektológia 
A 332 pediatrická intenzívna medicína 
A 334 Paliatívna medicína 
A 336 pediatrická oftalmológia 
A 341 pediatrická urgentná medicína 
A 353 zdravotnícka ekológia 
A 356 revízne lekárstvo 
B 361 revízne zubné lekárstvo 
A 366 preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 
A 367 psychiatrická sexuológia 
C 371 revízne lekárenstvo 
A 377 služby zdravia pri práci 
      

  II. Číselníky vybraných pracovníkov v zdravotníctve 
      
D 161 sestra (študijný odbor bez špecializácie) 
D 193 ošetrovateľstvo    β/ viď poznámka na konci prílohy 
D 804 sestra s vysokoškolským vzdelaním ošetrovateľstvo (bez špecializácie) 
D 805 diplomovaná všeobecná sestra (vyššie vzdelanie bez špecializácie) 
D 240 ošetrovateľstvo v zdraví pri práci 
D 242 revízne ošetrovateľstvo 
D 325 anestéziológia a intenzívna starostlivosť 
D 243 operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 
D 244 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 
D 245 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť  v pediatrii 
D 246 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 
D 129 inštrumentovanie v operačnej sále 
D 248 ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 
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D 249 ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 
D 250 ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 
D 251 ošetrovateľská starostlivosť  v pediatrii 
D 252 ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 
D 253 ošetrovateľská starostlivosť v komunite  
D 254 ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 
D 255 špecializovaná urgentná starostlivosť 
D 131 výchova k zdraviu 
D 066 zdravotnícka informatika 
D 557 Audiometria 
D 558 endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 
D 559 funkčné vyšetrovacie metódy 
D 560 invazívne intervenčné diagnostické a terapeutické metódy 
D 561 Kalmetizácia 
D 562 kardiologické vyšetrovacie metódy 
D 565 ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 
D 566 ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách 
D 564 organizácia a techniky v tkanivových bunkách 
D 563 organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky 
D 568 starostlivosť o drogovo závislých 
D 569 vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 
D 241 Psychoterapia 
D 496 manažment v ošetrovateľstve 

D 411 odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 
   
E 605 pôrodná asistentka (bez špecializácie) 
E 806 pôrodná asistencia –bakalárske štúdium (bez  špecializácie) 
E 807 diplomovaná pôrodná asistentka (bez špecializácie) 
E 256 Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 
E 129 inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve 
E 257 pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 
E 131 výchova k zdraviu 
E 066 zdravotnícka informatika 
E 570 Plánované rodičovstvo a antikoncepcia 
E 571 manažment v pôrodnej asistencii 
E 411 odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 
   
F 606 povolanie technik laboratórnej medicíny (bez špecializácie) 
F 607 povolanie medicínsko-technický laborant (bez špecializácie) 
F 608 povolanie zdravotnícky laborant ( bez špecializácie) 
F 810 zdravotnícky laborant (študijný odbor bez špecializácie) 
F 808 laboratórne vyšetrovacie metódy – magisterské štúdium (bez špecializácie) 
F 809 diplomovaný medicínsko-technický laborant (bez špecializácie) 
F 225 laboratórna medicína, vrátane vyšetrovacích metód v lekárskej imunológii  
F 040 klinická imunológia a alergológia 
F 062 lekárska genetika 
F 564 organizácia a techniky v tkanivových bankách 
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F 493 manažment v odboroch kategórie laborant 
F 411 odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 
F 333 vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene 
F 260 vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 
F 261 vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii 
F 263 vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 
F 294 vyšetrovacie metódy v histopatológii 
F 265 vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 
F 808 laboratórne vyšetrovacie metódy (bez špecializácie) 
      
G 614 povolanie rádiologický asistent (bez špecializácie) 
G 814 diplomovaný rádiologický asistent  (bez špecializácie) 
G 047 Nukleárna medicína 
G 043 radiačná onkológia 
G 343 špeciálna rádiológia 
G 574 digitálna substrakčná angiografia – DSA 
G 575 Mamografia 
G 576 Počítačová tomografia 
G 615 povolanie zdravotnícky záchranár (bez špecializácie) 
G 820 zdravotnícky záchranár  (bez špecializácie) 
G 815 diplomovaný zdravotnícky záchranár (bez špecializácie) 
G 243 operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (pôvodne dispečing ZZS) 
G 255 špecializovaná urgentná starostlivosť 
G 618 povolanie masér  (bez špecializácie) 
G 816 diplomovaná dentálna hygienička – vyššie odb. štúdium (bez špecializácie) 
G 817 asistent výživy – úplné stredné odb. štúdium (bez špecializácie) 
G 272 liečebná výživa (predtým klinická výživa) 
G 173 masér  (bez špecializácie) 
G 818 masér – úplné stredné odborné štúdium (bez špecializácie) 
G 619 povolanie zdravotnícky asistent (bez špecializácie) 
G 819 zdravotnícky asistent – úplné stredné odb. štúdium (bez špecializácie) 
G 621 povolanie sanitár  (bez špecializácie) 
G 821 sanitár – stredné odb. štúdium (bez špecializácie) 
G 494 manažment v odboroch kategórie asistent 
   

H  

kategória technik – t. č. sa im nevydáva číselný kód lekára, ide o zubného 
technika, očného optika, optometristu, ortopedického technika, audiologického-
technika 

   
I 627 povolanie fyzioterapeut 
I 827 rehabilitácia  (bez špecializácie) 
I 846 diplomovaný fyzioterapeut – vyššie odb. štúdium (bez špecializácie) 

I 844 
fyzioterapia – vysokoškolské bakalárske alebo magisterské štúdium (bez 
špecializácie) 

I 273 fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja 
I 274 fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému 
I 275 fyzioterapia porúch CNS 
I 276 fyzioterapia v športe a telovýchove 
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I 277 ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo 
I 278 fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému 
I 288 fyzioterapia respiračných ochorení 
I 282 fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení 
I 135 Ergoterapia 
I 581 mobilizačné techniky 
I 582 reflexná terapia podľa Vojtu 
I 583 techniky terapie lymfedému 
I 291 liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov 
I 525 klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 
   
I 829 psychológia – vysokoškolské štúdium  (bez špecializácie) 
I 144 klinická psychológia 
I 295 poradenská psychológia 
I 296 pracovná a organizačná psychológia 
I 297 školská psychológia 
I 241 Psychoterapia 
I 578   drogové závislosti 
I 525 klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 
I 580 dopravná psychológia 
I 828 logopédia – vysokoškolské magisterské štúdium  (bez špecializácie) 
I 141 klinická logopédia 
 I 577  afaziológia  
 I 499  manažment v príslušnom odbore  
 I 411  odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health  
      
I 830 liečebná pedagogika – vysokoškol. magisterské štúdium (bez špecializácie) 
I 831 špeciálna pedagogika (študijný odbor bez špecializácie) 
I 143 liečebná pedagogika 
I 142 špeciálna pedagogika 
 I 499  manažment v príslušnom odbore  
 I 411  odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health  
   
I 843 sociálna práca – vysokoškolské magisterské štúdium (bez špecializácie) 
I 283 sociálna práca v zdravotníctve  
I 241 Psychoterapia 
I 578   drogové závislosti 
 I 499  manažment v príslušnom odbore  
 I 411  odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health  
   
I 832 biomedicínska fyzika – vysokošk. inžinierske štúdium (bez špecializácie) 

I 833 
biológia so zameraním na bunkovú a molekulárnu biológiu – vysokoškolské 
inžinierske štúdium (bez špecializácie) 

I 834 
biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka – vysokoškolské 
inžinierske štúdium (bez špecializácie) 

I 835 
fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku – vysokoškolské inžinierske 
štúdium (bez špecializácie) 

I 836 
chémia so zameraním na biochémiu – vysokoškolské inžinierske štúdium (bez 
špecializácie) 
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I 837 biotechnológia – vysokoškolské inžinierske štúdium (bez špecializácie) 

I 839 
biochémia a biotechnológia – vysokoškolské inžinierske štúdium              (bez 
špecializácie) 

I 840 
chémia a technológia životného prostredia - vysokoškolské inžinierske štúdium  
(bez špecializácie) 

I 841 
biomedicínske inžinierstvo– vysokoškolské bakalárske alebo inžinierske štúdium 
(bez špecializácie) 

I 842 výživa ľudí -  – vysokoškolské inžinierske štúdium (bez špecializácie) 
I 845 potravinárstvo – biochémia vysokoškolské bakalárske štúdium (bez špecializácie) 

I 853 
fyzika so zameraním na lekársku fyziku alebo na dozimetriu – vysokoškolské 
inžinierske štúdium (bez špecializácie) 

I 854 
chémia so zameraním na kvasnú chémiu – vysokoškolské inžinierske štúdium 
(bez špecializácie) 

I 847 chémia – chémia liečiv – úplné stredné odb. štúdium (bez špecializácie)  
I 848 chémia – analytická chémia – úplné stredné odb. štúdium (bez špecializácie) 

I 849 
chémia – monitorovanie životného prostredia – úplné stredné odb. štúdium (bez 
špecializácie) 

I 850 
chémia –sanácia životného prostredia – úplné stredné odb. štúdium (bez 
špecializácie) 

I 851 chemická technológia– úplné stredné odb. štúdium (bez špecializácie) 
I 057 hygiena životného prostredia 
I 280 hygiena pracovných podmienok 
I 146 klinická fyzika 
I 225 laboratórna medicína, vrátane vyšetrovacích metód v lekárskej imunológii 
I 133 vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 
I 286 vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii 
I 287 vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia 
I 260 vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 
I 265 vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 
I 066 zdravotnícka informatika 
I 062 lekárska genetika 
I 324 vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii  
I 262 vyšetrovacie metódy v mikrobiológii 
I 225 laboratórna medicína –vrátane vyšetrovacích metód v lekárskej imunológii 
I 016 Stomatológia 

  
 III. Číselníky nezdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve 
  
N 186 vedúci centrálnej sterilizácie 

N 184 vedúci centrálneho príjmu 
   
Stĺpec 1 - KAT  
A= kategória lekár 
B= kategória zubný lekár 
C= kategória farmaceut 
D= kategória sestra 
E= kategória pôrodná asistentka 
F= kategória laborant 
G= kategória asistent 
I= kategória iný zdravotnícky pracovník 
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N= bez kategórie - nezdravotnícky pracovník v zdravotníctve 
   
Stĺpec 2   
SLL = číslo odbornosti 
   
Stĺpec 3  
Popis odbornosti  
   
Vysvetlivka:  

α/ = vydáva sa kód s SLL = 008, ak má lekár  
1. špecializáciu z pediatrie I. stupňa a špecializáciu z dorastového lekárstva 
2.  špecializáciu z pediatrie I. stupňa a certifikát z dorastového lekárstva 
3. špecializáciu II. stupňa z pediatrie 
4. v posledných piatich rokoch 3 roky praxe (prax dokladá lekár potvrdením povoľovateľa, 
zamestnávateľa alebo iného oprávneného orgánu) 
 
β/ číselník SLL = 193 ošetrovateľstvo, ponecháva sa iba pre už doteraz sestrám vydané kódy a sestrám, 
ktoré majú vydanú starú špecializáciu = ošetrovateľstvo. Ošetrovateľstvo ako špecializácia sa rozčlenilo 
na viac špecializácií pod názvom: ošetrovateľská starostlivosť v.... alebo intenzívna ošetrovateľská 
starostlivosť .... 
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Príloha č. 2 

          
                     

 
 

           Žiadosť o pridelenie kódu lekára 
 
 

Na základe § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, žiadam 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie číselného kódu lekára. K svojej 
žiadosti uvádzam nasledovné údaje: 
 
 
 
Titul, priezvisko a meno: ...................................................................................... 

 
Dátum narodenia: ...................................................................................... 
(deň, mesiac, rok) 

 
Rodné číslo: ............................................. 
 
 
Bydlisko: ...................................................................................... 
(PSČ, obec, ul., č.) 

 
Kontakt: ..................................................................................... 
(tel., fax, mobil) 

Akademický titul, ...................................................................................... 
dátum promócie, dátum 
dosiahnutého najvyššieho 
vzdelania 
 
 
Dosiahnuté špecializácie: ...................................................................................... 

 
 
 
V.......................dňa................ 
 
 
      ................................................................. 

Podpis 
 
 

Pozn.: K žiadosti je potrebné priložiť overenú kópiu diplomu a overené kópie dosiahnutých špecializácií 
(atestácií), resp. overenú kópiu najvyššieho dosiahnutého vzdelania 
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Príloha č. 3 

 
 

 Kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
 
 

 
 
Pre vyplňovanie znaku „p“ časti kódu p99999 v kóde poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
kódy kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa odvodzujú z číselníka 
CIS_KATOSOB_21_00 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti rezortu Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 

p POPIS 

N Neurčený 

O 
 
fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona     č. 
578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe povolenia 

P 
právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť    podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 
578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe povolenia 

R 
fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. c) zákona      č. 
578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe licencie    

S 
fyzická osoba, ktorá poskytuje služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov  
alebo poskytuje služby nadväzujúce na zdravotnú starostlivosť, podľa § 3 ods. 4 písm. d) 
zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  na základe živnostenského oprávnenia 

T 
právnická osoba, ktorá poskytuje služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti 
o poistencov  alebo poskytuje služby nadväzujúce na zdravotnú starostlivosť, podľa § 3 písm. 
d) zákona    č. 578/2004 Z. z.  na základe živnostenského oprávnenia 

U iný spôsob poskytovania služieb v zdravotníctve 
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            Príloha č. 4 

                                                                                                                       
Číselník odborných útvarov zdravotníckych zariadení 

 
POPIS spp 
  
1.  Lôžkové a ambulantné odborné útvary  
  
a) štandardná zdravotná starostlivosť  
    
vnútorné lekárstvo 001 
Infektológia 002 
pneumológia a ftizeológia 003 
Neurológia 004 
Psychiatria 005 
pracovné lekárstvo 006 
pediatria  007 
všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast α/ viď 
vysvetlivka na konci prílohy 008 
gynekológia a pôrodníctvo 009 
Chirurgia 010 
Ortopédia 011 
Urológia 012 
úrazová chirurgia 013 
Otorinolaryngológia 014 
Oftalmológia 015 
Stomatológia 016 
pediatrická gynekológia 017 
Dermatovenerológia 018 
klinická onkológia 019 
všeobecné lekárstvo  020 
dorastové lekárstvo 022 
Rádiológia 023 
klinická biochémia 024 
anestéziológia a intenzívna medicína 025 
telovýchovné lekárstvo 026 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 027 
súdne lekárstvo 028 
patologická anatómia 029 
hematológia a transfuziológia 031 
urgentná medicína 032 
klinická mikrobiológia 034 
Neurochirurgia 037 
plastická chirurgia 038 
ortopedická protetika 039 
klinická imunológia a alergológia 040 
radiačná onkológia 043 
Foniatria 044 
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Reumatológia 045 
Algeziológia 046 
nukleárna medicína 047 
Gastroenterológia 048 
Kardiológia 049 
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 050 
Neonatológia 051 
hygiena detí a mládeže 052 
čeľustná ortopédia 053 
Paradontológia 054 
stomatologická protetika 055 
Angiológia 056 
hygiena životného prostredia 057 
hygiena výživy 058 
Epidemiológia 059 
Geriatria 060 
medicínska informatika a bioštatistika 061 
lekárska genetika 062 
Nefrológia 063 
Endokrinológia 064 
klinická farmakológia 065 
gynekologická sexuológia 067 
cievna chirurgia 068 
Kardiochirurgia 069 
maxilofaciálna chirurgia 070 
korektívna dermatológia 072 
medicína drogových závislostí 073 
Gerontopsychiatria 074 
Audiológia 075 
letecké lekárstvo 076 
onkológia v otorinolaryngológii 079 
cystická fibróza 091 
posudkové lekárstvo 100 
ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 102 
pediatrická neurológia 104 
detská psychiatria 105 
hrudníková chirurgia 106 
detská chirurgia 107 
pediatrická ortopédia 108 
pediatrická urológia 109 
pediatrická otorinolaryngológia 114 
detské zubné lekárastvo 115 
detská dermatovenerológia 116 
technológia rádiofarmák 122 
materno-fetálna medicína 130 
výchova k zdraviu 131 
vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 133 
ergoterapia, liečba prácou 135 



 32 

liečebná telesná výchova 136 
pediatrická imunológia a alergiológia 140 
pediatrická reumatológia 145 
klinická fyzika 146 
pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie) 153 
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 154 
pediatrická kardiológia 155 
pediatrická pneumológia a ftizeológia 156 
pediatrická nefrológia 163 
centrálne operačné sály 185 
funkčná diagnostika 187 
univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) 188 
kožná banka 189 
očná banka 190 
Popáleninové 191 
Doliečovacie 192 
novorodenecké postele 194 
diabetická noha 204 
dlhodobo chorých 205 
chirurgia ruky 206 
Transplantačné 207 
Dialyzačné 208 
ženská poradňa 211 
sonografia (ak je samostatné pracovisko) 212 
mikrochirurgia oka 215 
Hepatológia 216 
LSPP detská stomatologická 217 
nemocničná krvná banka 218 
gastroenterologická chirurgia 222 
Neuropsychiatria 223 
laboratórna medicína 225 
tropická medicína  226 
verejné zdravotníctvo 227 
magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko) 228 
onkológia v gynekológii 229 
Mykológia 230 
psychosomatická a behaviorálna medicína 231 
osteodenzitometria (ak je samostatné pracovisko) 232 
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 247 
špecializovaná urgentná starostlivosť 255 
Mamológia 271 
liečebná výživa (klinická výživa) 272 
arytmia a koronárna jednotka 278 
sociálna práca v zdravotníctve 283 
reprodukčná medicína 289 
zdravie pri práci 298 
Akupunktúra 299 
Andrológia 302 
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klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 306 
gynekologická urológia 312 
onkológia v chirurgii 319 
onkológia v urológii 322 
pediatrická anestéziológia 323 
pediatrická hematológia a onkológia 329 
pediatrická infektológia 331 
pediatrická intenzívna medicína 332 
paliatívna medicína 334 
rehabilitácia v detskom veku 335 
pediatrická oftalmológia 336 
rehabilitácia v gynekológii 337 
rehabilitácia v pôrodníctve 339 
pediatrická urgentná medicína 341 
špeciálna rádiológia 343 
dentoalveolárna chirurgia 345 
choroby slizníc ústnej dutiny 347 
Implantológia 348 
onkológia vo vnútornom lekárstve 350 
Perfuziológia 351 
zdravotnícka ekológia 353 
revízne lekárstvo 356 
mukogingiválna chirurgia 358 
revízne zubné lekárstvo 361 
príprava cytostatík 364 
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 366 
psychiatrická sexuológia 367 
revízne lekárenstvo 371 
služby zdravia pri práci 377 
pediatrická rádiológia 393 
organizácia vojenského zdravotníctva 490 
Audiometria 557 
endoskopické vyšetrovacie metódy (ak je samostat. pracovisko) 558 
Kalmetizácia 561 
kardiologické vyšetrovacie metódy 562 
plánované rodičovstvo a antikoncepcia 570 
psychofyzická príprava na pôrod 571 
mamografia (ak je samostatné pracovisko) 575 
počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko) 576 
Afaziológia 577 
drogové závislosti (liečba drogových závislostí) 578 
Audioprotetika 584 
diagnostická a intervenčná ezofagoduodenoskopia 585 
diagnostická a intervenčná kolonoskopia 586 
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 588 
chemoterapia nádorov 591 
intervenčná rádiológia (radiačná onkológia) 593 
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intervenčná ultrasonografia v urológii 594 
endoskopia respiračného systému 597 
Spondylochirurgia 599 
Hospic 620 
mobilný hospic 630 
biomedicínsky výskum – všeobecne 700 
JIS – geriatrická 098 
JIS-jednotka intenzívnej starostlivosti - interná 196 
JIS kardiologická 197 
JIS metabolická 198 
JIS pediatrická 199 
JIS pneumologická a ftizeologická 200 
JIS neurologická 201 
JIS chirurgická 202 
JIRS-jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti 
a novorodencov 203 
JIS onkologická 601 
JIS infekčná 602 
JIS spondylochirurgická 603 
JIS otorinolaryngologická 604 
JIS gynekologická 609 
JIS ortpedická 611 
JIS urologická 612 
JIS úrazová 613 
JIS hematologická 631 
JIS neurochirurgická 637 
JIS cievnej chirurgie 668 
JIS maxilofaciálna chirurgia 670 
JIS popáleninová 691 
  
b) pracoviská jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
  
jednodňovej zdravotnej starostlivosti gynekológia 009 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti chirurgia 010 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti ortopédia 011 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti urológia 012 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti úrazová chirurgia 
(traumatológia) 013 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti otorinolaryngológia 014 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti oftalmológia 015 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti stomatológia 
(stomatochirurgia a dentoalveolárna chirurgia) 016 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti rádiológia 023 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti plastická chirurgia 038 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti gastroenterológia 048 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti maxilofaciálna chirurgia 070 
  
jednodňovej zdravotnej starostl. gastroenterologická chirurgia 222 
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2. Kúpeľné zariadenia  
  
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 027 
 vaňové a bazénové kúpele 770 
Vodoliečba 771 
Elektroliečba 772 
Teploliečba 773 
inhalačná liečba 774 
Svetloliečba 775 
podávanie podkožných plynových injekcií 776 
podávanie klasických masáží 777 
individuálna rehabilitácia 778 
trakčná liečba 779 

ostatné ambulancie - číselníky podľa časti I. Lôžkové a 
ambulantné odborné útvary   
  
3. Vybrané zdravotnícke zariadenia  
  
ADOS, ošetrovateľstvo 610 
Sestra 161 
pôrodná asistencia  806 
revízne ošetrovateľstvo 242 
Masáž 173 
klinická logopédia  141 
špeciálna pedagogika  142 
liečebná pedagogika   143 
klinická psychológia 144 
dopravná psychológia 580 
liečebná rehabilit. a fyzioterapia porúch vybraných systémov  291 
centrálny príjem   β/ viď vysvetlivka na konci prílohy 184 
centrálna sterilizácia 186 
LSPP pre dospelých – ambulantná 174 
LSPP pre dospelých – výjazdová 175 
LSPP pre deti – ambulantná 176 
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LSPP pre deti – výjazdová 177 
LSPP stomatologická pre dospelých 178 

 

 
 
 
Vysvetlivka: 
α/ 1. kód s SPP = 008 sa vydáva, ak lekár má v povolení uvedené     
      zameranie: 
        a)  všeobecná starostlivosť o deti a dorast alebo 
        b) pediatria  a dorastové lekárstvo, 
      2. kód s SPP = 007 a súčasne kód s SPP = 022 sa vydáva, ak lekár má     
       v povolení uvedené iba  zameranie dorastové lekárstvo. 
 
β/ Vysvetlivka: 
      Číselník SPP = 184 – centrálny príjem sa vydáva v kóde poskytovateľa v tom  
      prípade, ak centrálny príjem nie je diferencovaný na jednotlivé ambulancie. 
      Pokiaľ je centrálny príjem diferencovaný na jednotlivé ambulancie, prideľuje  
      sa v číselnom kóde poskytovateľa číselník y = 8 a SPP = príslušná odbornosť 
      ambulancie centrálneho príjmu. Rovnaká zásada (číselník  y = 8 a SPP = príslušná     
      odbornosť ambulancie) platí aj pre ústavnú pohotovostnú službu. 
       
        

 
 

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby 235 
rýchla lekárska pomoc  179 
rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára) 180 
mobilná intenzívna jednotka 238 
letecká záchranná zdravotná služba 181 
vodná záchranná zdravotná služba 237 

4.  Zdravotnícke zariadenia a iné zariadenia  
      ktorých vedúci a zamestnanci nedostanú kód lekára 
  
verejná lekáreň 160 
výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne) 134 
očná optika  824 
výdajňa a servis ortopedicko-protetických zdravot. pomôcok 039 
výdajňa a servis audio-protetických zdravot. pomôcok 584 
zubná technika 170 
doprava poistencov 183 
prevoz biologického materiálu 650 
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Príloha č. 5 

            
 
 

Druh špecializovaného útvaru v tvare „y“ 
 

Y POPIS 

1  Oddelenie 

2 Ambulancia 

3 Pracovisko 

4 pracovisko jednodňovej ambulantnej starostlivosti 

5 pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

6 Stacionár 

8 ambulancia centrálneho príjmu  a  ústavnej pohotovostnej služby 

 
 
 
 
Zoznam kódov pre vyplnenie kódu „y“ v kóde poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa 
odvodzuje z číselníka CIS_UTV_21_00 Útvary v zdravotníckej štatistike rezortu Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 
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  Príloha č. 6 

                      
 

 
 

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa  
zdravotnej starostlivosti  

 
 

Na základe § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, žiadam 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie číselného kódu poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti. K svojej žiadosti uvádzam nasledovné údaje: 
 

 
Žiadateľ:   ............................................................................................. 

Názov poskytovateľa       
zdravotnej starostlivosti:  ............................................................................................. 
     

............................................................................................. 
 
Adresa prevádzky  
poskytovateľa   
zdravotnej starostlivosti:  ............................................................................................. 
(PSČ, obec, ul., č.)   

............................................................................................. 
 
IČO:    ............................ 
 
Názov orgánu  
a číslo rozhodnutia:  ............................................................................................. 
 
Kontakt na žiadateľa: ..................................................................................... 
(tel., fax, mobil) 

K žiadosti prikladám príslušné overené doklady: 
kópia rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, 
kópia rozhodnutia samosprávneho kraja, 
kópia rozhodnutia Ministerstva obrany SR, 
kópia licencie príslušnej komory. 

 
 

 
V.......................dňa............... 
 
      ..................................................................... 

Podpis 
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Príloha č. 6a 

   
 
                    
 

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa služieb  
súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov 

 
Na základe § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, žiadam 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie číselného kódu poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“). K svojej žiadosti uvádzam nasledovné údaje: 
 

 
Žiadateľ:   ............................................................................................. 

Názov poskytovateľa:       
    ............................................................................................. 
     

............................................................................................. 
 
Adresa prevádzky  
poskytovateľa:  
(PSČ, obec, ul., č.)  ............................................................................................. 
   

............................................................................................. 
 
IČO:    ............................ 
 
Názov orgánu  
a číslo rozhodnutia:  ............................................................................................. 
 
Kontakt na žiadateľa: ..................................................................................... 
(tel., fax, mobil) 

K žiadosti prikladám: 
kópiu Výpisu zo živnostenského registra.  

 
 
V.......................dňa............... 
 
 
 
 
      ..................................................................... 

Podpis 
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Príloha č. 7 
 

SKRATKY V PRESKRIPČNOM OBMEDZENÍ A ICH ČÍSELNÍKY  „sl“ a „sll“ 
(v ambulantnej praxi) 

 
I.  LIEKY 

 
SKRATKA ODBORNOSŤ Sl sll 
AGG lekár, ktorý poskytuje  zdravotnú starostlivosť v odbore  

algeziológia 
 
46 

 
046 

ALG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
klinická imunológia a alergológia 

 
40 

 
040 

ANG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
angiológia 

 
56 

 
056 

ANS lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
anestéziológia a intenzívna medicína 

 
25 

 
025 

DER lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
dermatovenerológia 

 
18 

 
018 

DIA lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy 

 
50 

 
050 

END lekár, ktorý poskytuje  zdravotnú starostlivosť v odbore  
endokrinológia 

 
64 

 
064 

ENP lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
detská endokrinológia a diabetológia 

 
64 

 
153 

GER lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
geriatria 

 
60 

 
060 

GIT lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
gastroenterológia 

 
48 

 
048 

GYN lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
gynekológia a pôrodníctvo 

 
09 

 
009 

HEM lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
hematológia a transfúziológia 

 
31 

 
031 

HEP lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
hepatológia 

 
48 

 
216 

CHI lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
chirurgia 

 
10 

 
010 

INF lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
infektológia 

 
02 

 
002 

INT lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
vnútorné  lekárstvo 

 
01 

 
001 

KAR lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
kardiológia 

 
49 

 
049 

NEF lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
nefrológia 

 
63 

 
063 

NEU lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
neurológia 

 
04 

 
004 

ONK lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
klinická onkológia,  
radiačný onkológ s certifikátom pre chemoterapiu, 
pediatrická hematológia a onkológia (predtým detská 
onkológia) s certifikátom pre chemoterapiu  

 
19 
43 
80 

 
019 
043 
329 

OPH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
oftalmológia  

 
15 

 
015 

ORL lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
otorinolaryngológia 

 
14 

 
014 
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ORT 

 
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
ortopédia 

 
11 

 
011 

PED lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
pediatria 

07 
08 

007 
008 

PSY lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
psychiatria 

 
05 

 
005 

RAT lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
rádiológia 

 
23 

 
023 

REU lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
reumatológia 

 
45 

 
045 

RHB lekár, ktorý poskytuje  zdravotnú starostlivosť v odbore  
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

 
27 

 
027 

SEX lekár, ktorý poskytuje  zdravotnú starostlivosť v odbore  
psychiatrická sexuológia              

 
67 

 
367 

STO lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
stomatológia 

 
16 

 
016 

TRN lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
pneumológia a ftizeológia 

 
03 

 
003 

URO lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
urológia 

 
12 

 
012 

UCH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
úrazová chirurgia 

 
13 

 
013 

 
 

         SKRATKA V INDIKAČNOM OBMEDZENÍ A JEJ ČÍSELNÍK  „sl“ a „sll“ 
 

I. LIEKY 
 

RL ak je v stĺpci „indikačné obmedzenie“ označenie „RL“, liek sa 
uhrádza na základe zdravotného poistenia len po 
predchádzajúcom schválení revíznym lekárom 

 
- 

 
356 

 
 

SKRATKY V PRESKRIPČNOM OBMEDZENÍ A ICH ČÍSELNÍKY „sl“ a „sll“ 
II.  ZDRAVOTNÍCKE  POMÔCKY 

 
SKRATKA VYSVETLENIE Sl sll 
AGG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  

algeziológia 
 
46 

 
046 

ALG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
klinická imunológia a alergológia 

 
40 

 
040 

ANG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
angiológia 

 
56 

 
056 

CCH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
cievna chirurgia 

 
68 

 
068 

DER lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
dermatovenerológia 

 
18 

 
018 

DIA lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy 

 
50 

 
050 

END lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
endokrinológia 
 

 
64 

 
064 

ENP lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
detská endokrinológia a diabetológia 

 
64 

 
153 

FON lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
foniatria 

 
44 

 
044 
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GER lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
geriatria 

 
60 

 
060 

 
GIT 

 
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
gastroenterológia 

 
48 

 
048 

GYN lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
gynekológia a pôrodníctvo 

 
09 

 
009 

CHI lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
chirurgia 

 
10 

 
010 

INT lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
vnútorné  lekárstvo 

 
01 

 
001 

NEU lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
neurológia 

 
04 

 
004 

ONK lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
klinická onkológia,  
radiačný onkológ 

 
19 
43 

 
019 
043 

OPR lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
ortopedická protetika 

 
39 

 
039 

OPH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
oftalmológia  

 
15 

 
015 

ORL 
 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
otorinolaryngológia 

 
14 

 
014 

ORN 
 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
otorinolaryngológia  
*/ s certifikátom akreditovaného pracoviska na 
predpisovanie načúvacích prístrojov 

 
14 
* / 
 

 
014 
* / 
 

ORT 
 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
ortopédia 

 
11 

 
011 

PED lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
pediatria 

07 
08 

007 
008 

PCH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
plastická chirurgia 

 
38 

 
038 

PSY lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
psychiatria 

 
05 

 
005 

REU lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
reumatológia 

 
45 

 
045 

RHB lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

 
27 

 
027 

RL ak je v stĺpci „preskripčné obmedzenie“  označenie „RL“,  
zdravotnícka pomôcka sa uhrádza na základe zdravotného 
poistenia len po predchádzajúcom schválení   
revíznym lekárom 

 
 
 
- 

 
 
 

356 
SEX lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  

sexuológia 
gynekologická sexuológia  
andrológia                       

 
67 
- 
- 

 
 

067 
302 

STO lekár stomatológ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť  
predtým nadstavbovom, t. č. špecializačnom odbore  
čeľustná ortopédia 
maxilofaciálna chirurgia 
detská stomatológia 
 

 
 
53 
70 
16 

 
 

053 
070 
115 

TRA lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
úrazová chirurgia   

 
13 

 
013 

TRN lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
pneumológia a ftizeológia 

 
03 

 
003 

UCH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
úrazová chirurgia 

 
13 

 
013 
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Uvedené skratky sú vybrané z časti „H“ Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č.: MPK 26177/2006-OL,  ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných na 
základe verejného zdravotného poistenia a z Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. OPP 0106-07908/2006-SL ,  ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok 
plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, 
v ktorých sú uvedené preskripčné obmedzenia.  

Im prislúchajúce plné názvy sú uvedené v sústave špecializačných odborov v prílohe   č. 2 
nariadenia vlády Slovenskej republiky 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

K nim prislúchajúce číselníky „sl“ sú uvedené v pracovnom postupe Úradu pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou č. 3/2005 Prideľovanie číselných kódov lekárom a číselných kódov 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v znení neskorších úprav a číselníky „sll“ sú uvedené 
v tomto Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  
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Príloha č. 9 

 

Prevodník číselníkov základných, nadstavbových 

a úzkych nadstavbových špecializácií 
 

    
Základné špecializácie a nadstavbové 
špecializácie lekárov do 1. mája 2004 

sll Špecializácie lekárov podľa      NV SR   
č. 322/2006 

Sll 

Anestéziológia a resuscitácia: = Anestéziológia a intenzívna medicína: 025 
NV SR č. 157/2002    

intenzívna starostlivosť v pediatrii = pediatrická intenzívna medicína  332 
Algéziológia 046 Algeziológia 046 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 

Dermatovenerológia: 018 Dermatovenerológia: 018 
Vyhláška MZ č. 79/1981    

detská dermatovenerológia 0   1/ 0 
hygiena práce a pracovné lekárstvo = klinické pracovné lekárstvo a klinická 

toxikológia 
306 

korektívna dermatovenerológia 0   1/ 0 
lekárska imunológia = klinická imunológia a alergológia  040 

  Epidemiológia 059 
0 0 Epidemiológia (v klinickej medicíne) 059 

 
Fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia: 

 
027 

 
Fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia: 

 
027 

NV SR č. 157/2002    
akupunktúra 299 Akupunktúra 299 
rehabilitácia detského veku 0   1/ 0 

Gynekológia a pôrodníctvo: 009 Gynekológia a pôrodníctvo: 009 
NV SR č. 157/2002    

detská gynekológia = pediatrická gynekológia 017 
materno-fetálna medicína 130 materno-fetálna medicína 130 
gynekologická onkológia = onkológia v gynekológii 229 
klinická genetika = lekárska genetika 062 
reprodukčná medicína 289 reprodukčná medicína 289 
gynekologická sexuológia 067 gynekologická sexuológia 067 
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 247 
mamológia  271 Mamológia 271 
gynekologická urológia 312 gynekologická urológia 312 
klinická onkológia = onkológia v gynekológii 229 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 027 fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 
027 

klinická onkológia = onkológia v gynekológii  229 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
detská gynekológia = pediatrická gynekológia 017 
lekárska genetika = lekárska genetika 062 
perinatológia = Neonatológia 051 
sexuológia = gynekologická sexuológia 067 

Hygiena a epidemiológia: = Verejné zdravotníctvo: 227 
NV SR č. 157/2002    
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epidemiológia (ku hygiene a epidemiológii) =    1/  0 
hygiena detí a mládeže 052 hygiena detí a mládeže 052 
hygiena výživy 058 hygiena výživy 058 
hygiena životného prostredia 057 hygiena životného prostredia 057 
mikrobiológia a biológia životného 
prostredia 

0 klinická mikrobiológia 034 

ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 102 ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 102 
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 366 preventívne pracovné lekárstvo 

a toxikológia 
366 

výchova k zdraviu 131 výchova k zdraviu 131 
Vyhláška MZ č. 79/1981    

epidemiológia (ku hygiene a epidemiológii) =    1/  0 
hygiena detí a dorastu = hygiena detí a mládeže 052 
hygiena práce a pracovné lekárstvo  = preventívne pracovné lekárstvo 

a toxikológia 
366 

hygiena všeobecná a komunálna = hygiena životného prostredia 057 
hygiena výživy a predmetov bežného 
používania 

= hygiena výživy 058 

hygiena žiarenia = ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 102 
Chirurgia: 010 Chirurgia: 010 

NV SR č. 157/2002    
Cievna chirurgia 068 cievna chirurgia 068 
detská chirurgia 107 detská chirurgia 107 
hrudníková chirurgia 106 hrudníková chirurgia 106 
kardiochirurgia 069 Kardiochirurgia 069 
(stomatologická chirurgia) maxilofaciálna 
chirurgia 

070 maxilofaciálna chirurgia 070 

plastická chirurgia 038 plastická chirurgia 038 
telovýchovné lekárstvo 076 telovýchovné lekárstvo 076 
úrazová chirurgia 013 úrazová chirurgia 013 
chirurgická onkológia = onkológia v chirurgii 319 
klinická onkológia = onkológia v chirurgii 319 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
detská chirurgia =     1/ 010 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 027 fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 
027 

klinická onkológia = onkológia v chirurgii 319 
nukleárna medicína 047 nukleárna medicína 047 
posudkové lekárstvo 100 posudkové lekárstvo 100 
telovýchovné lekárstvo 076 telovýchovné lekárstvo 076 
traumatológia = úrazová chirurgia 013 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
Cievna chirurgia 068 cievna chirurgia 068 
kardiochirurgia 069 Kardiochirurgia 069 
neurochirurgia 037 Neurochirurgia 037 
ortopedická protetika 039 ortopedická protetika 039 
plastická chirurgia 038 plastická chirurgia 038 
pľúcna chirurgia = hrudníková chirurgia 106 
stomatologická chirurgia  = maxilofaciálna chirurgia 070 

Klinická biochémia: 024 Klinická biochémia: 024 
NV SR č. 157/2002    

poruchy metabolizmu 0   1/ 024 
Vyhláška MZ č. 79/1981    

biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
lekárska imunológia = klinická imunológia a alergológia 040 
Lekárska - Klinická mikrobiológia: = Klinická mikrobiológia: 034 

NV SR č. 157/2002    
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klinická bakteriológia      0    1/ 034 
klinická imunológia, alergológia 
a antiinfekčná imunológia 

040 klinická imunológia a alergológia 040 

klinická parazitológia     0    1/ 034 
klinická virológia       0    1/ 034 
mykológia     0    1/ 034 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
lekárska bakteriológia     0    1/ 034 
lekárska imuniológia = klinická imunológia a alergológia 040 
mikrobiológia životného prostredia    0    1/ 034 
lekárska parazitológia     0    1/ 034 
lekárska virológia     0    1/ 034 

Nukleárna medicína 047 Nukleárna medicína 047 
Laboratórna medicína: 225 Laboratórna medicína: 225 

NV SR č. 157/2002    
hematológia a transfúziológia 031 hematológia a transfuziológia 031 
klinická imunológia a alergológia 040 klinická imunológia a alergológia 040 
klinická genetika 062 lekárska genetika 062 

Neurochirurgia: 037 Neurochirurgia: 037 
Neurológia:  004 Neurológia: 004 

NV SR č. 157/2002    
akupunktúra 299 Akupunktúra 299 
algéziológia 046 Algeziológia 046 
detská neurológia 104 detská neurológia   104 
neuropsychiatria 223 Neuropsychiatria 223 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
detská neurológia = pediatrická neurológia 104 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 027 fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 
027 

hygiena práce a pracovné lekárstvo = klinické pracovné lekárstvo a liečebná 
rehabilitácia 

027 

posudkové lekárstvo 100 posudkové lekárstvo 100 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
geriatria 060 Geriatria 060 

Oftalmológia 015 Oftalmológia: 015 
NV SR č. 157/2002    

detská oftalmológia = pediatrická oftalmológia 336 
mikrochirurgia oka 0    1/ 015 

Ortopédia: 041 Ortopédia: 041 
NV SR č. 157/2002    

detská ortopédia = pediatrická ortopédia 108 
ortopedická protetika 039 ortopedická protetika 039 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 027 fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 
027 

telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
traumatológia = úrazová chirurgia 013 
ortopedická protetika 039 ortopedická protetika 039 

Otorinolaryngológia: 014 Otorinolaryngológia: 014 
NV SR č. 157/2002    

audiológia 0    1/ 014 
detská otorinolaryngológia = pediatrická otorinolaryngológia 114 
foniatria 044 Foniatria 044 
mikrochirurgia v otorinolaryngológii 0    1/ 014 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
foniatria 044 Foniatria 044 
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audiológia 0    1/ 014 
detská otorinolaryngológia = pediatrická otorinolaryngológia 114 

Patologická anatómia: 029 Patologická anatómia: 029 
NV SR č. 157/2002    

Súdne lekárstvo 028 súdne lekárstvo 028 
Vyhláška MZ č. 79/1981    

Súdne lekárstvo 028 súdne lekárstvo 028 
Pracovné lekárstvo: 006 Pracovné lekárstvo: 006 
NV SR č. 157/2002    

klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 

fyziológia a psychológia práce 0    1/ 006 
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 366 preventívne pracovné lekárstvo 

a toxikológia 
366 

Pediatria: 007 Pediatria: 007 
NV SR č. 157/2002    

klinická a populačná pediatria 0 pediatria    007 
detská kardiológia = pediatrická kardiológia 155 
detská nefrológia = pediatrická nefrológia 163 
detská klinická imunológia a alergológia = pediatrická imunológia a alergológia 140 
detská endokrinológia a diabetológia 0 Endokrinológia 064 
detská pneumológia  a ftizeológia = pediatrická pneumológia  a ftizeológia 156 
detská gastroenterológia, hepatológia 
a výživa 

= pediatrická gastroenterológia, hepatológia 
a výživa 

154 

intenzívna medicína v pediatrii = pediatrická urgentná medicína 341 
detská reumatológia = pediatrická reumatológia 145 
detská hematológia a tranfuziológia  

 
0 

    1/     
alebo pediatrická hematológia a onkológia, 
(ak si podľa § 14 ods. 4 NV SR                  č. 
213/2004 Z. z. doplnia chýbajúcu prax)  

 
 

007 
329 

neonatológia 051 Neonatológia 051 
dorastové lekárstvo 0    1/ 007 
pediatria a dorastové lekárstvo = všeobecná starostlivosť o deti a dorast    008 
pediatria II. stupňa = všeobecná starostlivosť o deti a dorast  008 
pediatria I. st. a 3 ročná prax 
v posledných 5 rokoch vo VAS   

= všeobecná starostlivosť o deti a dorast   
  

008 

detská infektológia = pediatrická infektológia 331 
 
 

   

detská psychiatria 0     1/     
alebo psychiatria, (ak si podľa § 14 ods. 
4 NV SR č. 213/2004 Z. z. doplnia 
chýbajúcu prax)  

 
007 
005 

detská onkológia 0 pediatrická hematológia a onkológia 329 
klinická genetika = lekárska genetika 062 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
detská neurológia = pediatrická neurológia 104 
klinická farmakológia 065 klinická farmakológia 065 
primárna starostlivosť v pediatrii = všeobecná starostlivosť o deti a dorast    008 
tropická medicína 226 tropická medicína 226 
 Vyhláška MZ č. 79/1981    
detská gastroenterológia = pediatrická gastroenterológia, 

hepatológia a výživa 
154 

detská kardiológia = pediatrická kardiológia 155 
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detská neurológia = pediatrická neurológia 104 
detská psychiatria 0     1/     

alebo psychiatria, (ak si podľa § 14 ods. 
4 NV SR č. 213/2004 Z. z. doplnia 
chýbajúcu prax)  

007 
005 

fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 

hematológia a transfuziológia 031 hematológia a transfuziológia 031 
hygiena detí a dorastu = hygiena detí a mládeže 052 
klinická onkológia = pediatrická hematológia a onkológia 140 
neonatológia 051 Neonatológia 051 
nukleárna medicína 047 nukleárna medicína 047 
prenosné choroby = Infektológia 002 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
 tuberkulóza a pľúcne choroby =  pediatrická pnaumológia a ftizeológia 156 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
detská endokrinológia = pediatrická endokrinológia 153 
klinická farmakológia 065 klinická farmakológia 065 
lekárska imunológia = pediatrická imunológia a alergológia 140 
lekárska genetika = lekárska genetika 062 
nefrológia = pediatrická nefrológia 163 

Psychiatria: 005 Psychiatria: 005 
NV SR č. 157/2002    

psychiatria pre dospelých 0    1/ 005 
detská psychiatria 105 detská psychiatria 105 
drogové závislosti = medicína drogových závislostí 073 
gerontopsychiatria  074 Gerontopsychiatria 074 
neuropsychiatria 223 Neuropsychiatria 223 
psychiatrická sexuológia 367 psychiatrická sexuológia 367 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
detská psychiatria 105 detská psychiatria 105 
fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 

biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
gerontopsychiatria  074 Gerontopsychiatria 074 
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií = medicína drogových závislostí 173 
sexuológia = psychiatrická sexuológia 367 

Rádiodiagnostika  = Rádiológia 023 
Vyhláška MZ č. 79/1981    

biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
Rádioterapia 0    

Vyhláška MZ č. 79/1981    
klinická onkológia = radiačná onkológia 043 

Urológia: 012 Urológia: 012 
NV SR č. 157/2002    

andrológia 302 Andrológia 302 
detská urológia = pediatrická urológia 109 
urologická onkológia = onkológia v urológii 322 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
detská urológia = pediatrická urológia 109 

Vnútorné lekárstvo: 001 Vnútorné lekárstvo: 001 
NV SR č. 157/2002    
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angiológia 056 Angiológia 056 
diabetológia, poruchy látkovej premeny 
a výživy 

050 diabetológia, poruchy látkovej premeny 
a výživy 

050 

endokrinológia 064 Endokrinológia 064 
funkčná diagnostika 0    1/ 001 
gastroenterológia 048 Gastroenterológia 048 
hepatológia 216 hepatológia  216 
geriatria 060 Geriatria 060 
hematológia a transfúziológia 031 hematológia a transfúziológia 031 
infektológia 002 Infektológia 002 
kardiológia 049 Kardiológia 049 
klinická farmakológia 065 klinická farmakológia 065 
klinická biochémia 024 klinická biochémia 024 
klinická imunológia a alergológia 040 klinická imunológia a alergológia 040 
klinická mikrobiológia 034 klinická mikrobiológia 034 
lekárska genetika 062 lekárska genetika 062 
nefrológia 063 Nefrológia 063 
onkológia vo vnútornom lekárstve  = klinická onkológia 019 
klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 

reumatológia 045 Reumatológia 045 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
pneumológia a ftizeológia 003 pneumológia a ftizeológia 003 
tropická medicína 226 tropická medicína 226 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
interné lekárstvo = vnútorné lekárstvo 001 
dorastové lekárstvo 0    1/ 001 
fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 

gastroenterológia 048 Gastroenterológia 048 
hematológia a transfúziológia 031 hematológia a transfúziológia 031 
hygiena práce a pracovné lekárstvo = klinické pracovné lekárstvo a klinická 

toxikológia 
306 

kardiológia 049 Kardiológia 049 
klinická onkológia 019 klinická onkológia 019 
nukleárna medicína 047 nukleárna medicína 047 
posudkové lekárstvo 100 posudkové lekárstvo 100 
prenosné choroby = Infektológia 002 
reumatológia 045 Reumatológia 045 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
tuberkulóza a pľúcne choroby = pneumológia a ftizeológia 003 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
endokrinológia 064 Endokrinológia 064 
geriatria 060 Geriatria 060 
klinická farmakológia 065 klinická farmakológia 065 
lekárska imunológia = klinická imunológia a alergológia 040 
lekárska genetika 062 lekárska genetika 062 
nefrológia 063 Nefrológia 063 
    

Všeobecné lekárstvo: 020 Všeobecné lekárstvo: 020 
NV SR č. 157/2002    
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geriatria 060 Geriatria 060 
dorastové lekárstvo 0    1/ 020 
preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia 

366 preventívne pracovné lekárstvo 
a toxikológia 

366 

infektológia 002 Infektológia 002 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
dorastové lekárstvo 0    1/ 020 
hygiena práce a pracovné lekárstvo = preventívne pracovné lekárstvo 

a toxikológia 
366 

posudkové lekárstvo 100 Posudkové lekárstvo 100 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
geriatria 060 Geriatria 060 
    

Spoločné nadstavbové 
špecializačné odbory: 

0 Špecializačné odbory podľa NV SR        
č. 743/2004: 

0 

NV SR č. 157/2002    
posudkové lekárstvo 100 Posudkové lekárstvo 100 
revízne lekárstvo 356 revízne lekárstvo 356 
epidemiológia alebo hygiena a 
epidemiológia 

= verejné zdravotníctvo 227 

letecké lekárstvo 076 letecké lekárstvo 076 
urgentná medicína 032 urgentná medicína 032 
hygiena zdravých životných podmienok = hygiena životného prostredia 057 
hygiena zdravých pracov. podmienok  
(na klinike, oddelení) 

= 
 

klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 
 

hygiena zdravých pracov. podmienok (vo 
verejnom zdravot.) 

= preventívne pracovné lekárstvo 
a toxikológia  

366 

hygiena zdravej výživy = hygiena výživy 058 
hygiena zdravých životných podmienok 
detí a mládeže 

= hygiena detí a mládeže 052 

    
Základné špecializácie 

a nadstavbové 
špecializácie v stomatológii do 1. 

mája 2005 

0 Špecializácie v zubnom lekárstve 
podľa 

NV SR č. 743/2004 po 1. máji 2005 

 

Stomatológia = Stomatológia 016 
NV SR č. 157/2002    

stomatológia 016 Stomatológia 016 
čeľustná ortopédia 053 čeľustná ortopédia 053 
maxilofaciálna chirurgia 070 maxilofaciálna chirurgia  070 
detská stomatológia 115 detská stomatológia 115 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
čeľustná ortopédia 053 čeľustná ortopédia 053 
detská stomatológia 115 detská stomatológia 115 
parodontológia 0   1/ 016 
stomatologická protetika 0   1/ 016 
stomatologická chirurgia = maxilofaciálna chirurgia  070 
0 0 revízne zubné lekárstvo 361 
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Vysvetlivky: 
- Číselníky špecializácii sa prideľujú podľa posledného stĺpca NV SR č. 322/2006 Z. z. 
o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 
odborov a sústave certifikovaných pracovných činností s prihliadnutím na: 
- NV SR č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve 
- NV SR č. 157/2002   Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve 
- Vyhláška MZ č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a  iných pracovníkoch  
   v zdravotníctve 
- Znamienko  „=“  vysvetľuje zmenu názvu príslušnej špecializácie 
- Znamienko  „0“  znamená, že sa príslušný  číselník špecializácie neprideľuje 
- Odkaz  1/  znamená, že „sll“ ostáva iba ako pôvodná základná špecializácia 
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Príloha č. 10 
 

Certifikované pracovné činnosti uznané Slovenskou zdravotníckou univerzitou 
v Bratislave za rovnocenné so špecializáciou 

 
Certifikovaná pracovná činnosť 
podľa NV SR č. 157/2002 Z. z. 

Špecializácia 
podľa NV SR č. 322/2006 Z. z. 

Sll 

tropická medicína tropická medicína 226 
maxilofaciálna chirurgia maxilofaciálna chirurgia 070 
detská stomatológia detské zubné lekárstvo 115 
gynekologická urológia gynekologická urológia 312 
cgirurgická onkológia onkológia v chirurgii 319 
urologická onkológia onkológia v urológii 322 
závodná zdravotná služba služby zdravia pri práci (špecializácia je 

určená pre výkon ochrany zdravia ľudí) 
377 

Certifikovaná pracovná činnosť 
podľa NV SR č. 213/2004 Z. z. 

Špecializácia 
podľa NV SR č. 322/2006 Z. z. 

Sll 

angiológia angiológia 056 
hepatológia hepatológia 216 
detská stomatológia detská stomatológia 115 
andrológia andrológia 302 
foniatria foniatria 044 
gerontopsychiatria gerontopsychiatria 074 
gynekologická sexuológia gynekologická sexuológia 067 
gynekologická urológia gynekologická urológia 312 
hygiena detí a mládeže hygiena detí a mládeže 052 
hygiena výživy hygiena výživy 058 
hygiena životného prostredia hygiena životného prostredia 057 
klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 

letecké lekárstvo letecké lekárstvo 076 
mamológia mamológia 271 
materno-fetálna medicína materno-fetálna medicína 130 
medicína drogových závislostí medicína drogových závislostí 073 
medicínska informatika a bioštatistika medicínska informatika a bioštatistika 061 
neonatológia neonatológia 051 
ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 102 
onkológia v gynekológii onkológia v gynekológii 229 
onkológia v chirurgii onkológia v chirurgii 319 
onkológia v urológii onkológia v urológii 322 
ortpedická protetika ortopedická protetika 039 
paliatívna medicína paliatívna medicína 334 
pediatrická endokrinológia  pediatrická endokrinológia 153 
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a 
výživa 

pediatrická gastroenterológia, hepatológia 
a výživa 

154 

pediatrická gynekológia pediatrická gynekológia 017 
pediatrická hematológia a onkológia pediatrická hematológia a onkológia 329 
pediatrická kardiológia pediatrická kardiológia 155 
pediatrická imunológia a alergológia pediatrická imunológia a alergológia 140 
pediatrická anestéziológia pediatrická anestéziológia 323 
pediatrická infektológia pediatrická infektológia 331 
pediatrická nefrológia pediatrická nefrológia 163 
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pediatrická neurológia pediatrická neurológia 104 
pediatrická oftalmológia pediatrická oftalmológia 336 
pediatrická ortopédia pediatrická ortopédia 108 
pediatrická otorinolaryngológia pediatrická otorinolaryngológia 114 
pediatrická pneumológia a ftizeológia pediatrická pneumológia a ftizeológia 156 
pediatrická reumatológia pediatrická reumatológia 145 
pediatrická urgentná medicína pediatrická urgentná medicína 341 
preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia 

preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 366 

posudkové lekárstvo posudkové lekárstvo 100 
psychiatrická sexuológia psychiatrická sexuológia 367 
reprodukčná medicína reprodukčná medicína 289 
revízne lekárstvo revízne lekárstvo 356 
súdne lekárstvo súdne lekárstvo 028 
telovýchovné lekárstvo telovýchovné lekárstvo 026 
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 247 
výchova k zdraviu výchova k zdraviu 131 
závodné zdravotná služby služby zdravia pri práci (špecializácia je 

určená pre výkon ochrany zdravia ľudí) 
377 

zdravotnícka ekológia zdravotnícka ekológia 353 
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Metodické usmernenie  č. 1/1/2006 
o pečiatkach  lekárov, vybraných pracovníkov 

v zdravotníctve, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 
poskytovateľov služieb súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti poistencom 
 
 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 2      
písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto metodické usmernenie: 
 

Čl. 1 
Forma a náležitosti pečiatky kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctva 

 
1) Text samostatného kódu lekára v tvare „l99999sll“, má pre účely predpisovania liekov      

a zdravotníckych pomôcok (vychádzajúc z veľkosti miesta pre uvedenie kódu lekára na 
lekárskom poukaze) rozmery: výška 5 mm x dĺžka 30 mm. V ostatných prípadoch používania 
kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve je veľkosť kódu daná oficiálnym 
písomným alebo elektronickým stykom. 

  
2) Vzory pečiatok kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve  a ich náležitosti sú  

uvedené v prílohe č. 1, príklady vzhľadu jednotlivých pečiatok sú  uvedené v prílohe č. 2. 
 

Čl. 2 
Náležitosti pečiatky lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve 

 
1) Pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve obsahuje:   

a) názov a sídlo zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len 
„poskytovateľ“), 
b) kód zariadenia poskytovateľa v úradom určenom tvare  „p99999sppyzz“, 
c) titul, meno a priezvisko lekára alebo vybraného zdravotníckeho pracovníka,  
d) odbornosť lekára uvedenú slovom. V prípade prednostu kliniky obsahuje text: 
„prednosta príslušnej kliniky“ a v prípade primára oddelenia obsahuje text „primár 
príslušného oddelenia“. U vybraného zdravotníckeho pracovníka obsahuje odbornosť  
alebo dosiahnuté vzdelanie uvedené slovom, 
e) ak ide o lekára bez dosiahnutej špecializácie vkladá sa názov sekundárny lekár, 
f) číselný kód lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve v úradom určenom 
tvare „l99999sll“, 

 
2) Za vybraného pracovníka v zdravotníctve sa pre účely tohto metodického usmernenia  

s prihliadnutím na Prílohu č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z.  
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a na § 10 zákona Národnej rady  
Slovenskej republiky 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 sa považuje pracovník v 
zdravotníctve:  

a) vybraný zdravotnícky pracovník v samostatnej zdravotníckej praxi v kategórii D - 
sestra, E - pôrodná asistentka, I - iný zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne 
vykazuje výkony zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam a ktorý nie je 
zamestnaný u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
b) vybraný zdravotnícky pracovník v kategórii F – laborant, G – asistent, I – iný   
zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne pracuje v zdravotníckom pracovisku 
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a ktorého výkony zdravotnej starostlivosti vykazuje zdravotnícke zariadenie zdravotným 
poisťovniam,  
c) vybraný zdravotnícky pracovník, ktorý je v zamestnaneckom pomere v Agentúre 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v kategórii D – sestra, v kategórii E – pôrodná 
asistentka, v kategórii G – asistent, v kategórii I – iný zdravotnícky pracovník,  
d) vybraný nezdravotnícky pracovník, zamestnanec zdravotníckeho zariadenia, 
v kategórii N – bez kategórie, ktorý riadi pracovisko v zdravotníckom zariadení 
a ktorého výkony zdravotnej starostlivosti sa vykazujú zdravotným poisťovniam. 

 
3) Pečiatka lekára, ktorý predpisuje lieky pre seba a blízke osoby obsahuje:   

a) názov a sídlo zdravotnej poisťovne, s ktorou má lekár uzatvorenú dohodu na predpis 
liekov pre seba a blízke osoby, 
b) kód zdravotnej poisťovne s ktorou má lekár uzatvorenú dohodu na predpisovanie 
liekov pre seba a blízke osoby, 

 c)  titul, meno a priezvisko lekára, 
d) odbornosť lekára uvedenú slovom, 
e) kód lekára so špecializáciou 099. 
 

 
  

Čl. 3 
Forma pečiatky lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve 

 
1) Pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve  je orámovaná v tvare obdĺžnika 21 mm 
x 56 mm (minimálne 18 mm x 46 mm). Je zvisle rozdelená na dve časti.  

a)  v prípade lekára pracujúceho v zdravotníckom zariadení je v ľavej časti, vo veľkosti  
jednej tretiny obdĺžnika, uvedený názov a sídlo zariadenia poskytovateľa.  
Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti: v hornej  časti 
je umiestnený kód zariadenia poskytovateľa. Pod kódom zariadenia poskytovateľa je 
umiestnený titul, meno a priezvisko lekára, pod ním je uvedený slovom názov 
odbornosti lekára. U prednostov kliniky a primárov oddelenia sa pod menom 
a priezviskom uvádza: prednosta príslušnej kliniky resp. primár príslušného oddelenia. 
Pod názvom odbornosti lekára je uvedený kód lekára.  
b)  v prípade lekára, ktorý má uzatvorenú dohodu so zdravotnou poisťovňou na 
predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby, v ľavej časti vo veľkosti jednej tretiny 
obdĺžnika je umiestnený názov a sídlo zdravotnej poisťovne.  
Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti: v hornej  časti 
je umiestnený kód zdravotnej poisťovne. Pod kódom zdravotnej poisťovne je umiestnený 
titul, meno a priezvisko lekára a pod ním je uvedený slovom názov odbornosti lekára. 
Pod názvom odbornosti lekára je uvedený kód lekára so špecializáciou 099. 
c)  v prípade  vybraného pracovníka v zdravotníctve, ktorý pracuje v samostatnej 
zdravotníckej praxi alebo vykonáva zdravotnícke povolanie odborného zástupcu, v ľavej 
časti vo veľkosti jednej tretiny obdĺžnika je umiestnený názov a sídlo zariadenia 
poskytovateľa.  
Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti:  v hornej  časti 
je umiestnený kód zariadenia poskytovateľa. Pod kódom zariadenia poskytovateľa  je 
umiestnený  titul, meno a priezvisko vybraného pracovníka v zdravotníctve a pod ním je 
uvedený názov odbornosti alebo dosiahnutého vzdelania slovom, na ktoré má vybraný 
pracovník v zdravotníctve licenciu. Pod názvom odbornosti je uvedený kód vybraného 
pracovníka v zdravotníctve s príslušnou špecializáciou. 
d) v prípade  vybraného pracovníka v zdravotníctve, ktorý pracuje v zamestnaneckom 
pomere u poskytovateľa, ktorý jeho výkony vykazuje zdravotnej poisťovni, v ľavej časti 
vo veľkosti jednej tretiny obdĺžnika je umiestnený názov a sídlo zariadenia 
poskytovateľa.  
Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti:  v hornej  časti 
je umiestnený kód poskytovateľa. Pod kódom poskytovateľa  je umiestnený  titul, meno 
a priezvisko vybraného pracovníka v zdravotníctve a pod ním je uvedený názov 
odbornosti alebo dosiahnutého vzdelania slovom, na ktoré má vybraný pracovník v 
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zdravotníctve licenciu. Pod názvom odbornosti je uvedený kód vybraného pracovníka 
v zdravotníctve s príslušnou špecializáciou. 

2) Každá pečiatka  má v pravom dolnom rohu uvedené poradové číslo podľa počtu vyrobených 
pečiatok toho istého druhu.  

       Ide o opatrenie, aby vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, v prípade 
krádeže alebo straty pečiatky, mohla byť pečiatka s príslušným poradovým číslom vyhlásená 
za neplatnú. 

 
Čl. 4 

Osobitná forma pečiatky poskytovateľa a poskytovateľa služieb súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencovi 

 
1. V prípade lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, samostatnej výdajne ortopedicko-
protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok, 
očnej optiky,  zubnej techniky,  záchrannej zdravotnej služby, dopravcu poistencov a prepravcu 
biologického materiálu používajú prevádzkovatelia uvedených pracovísk svoje pôvodné, doteraz 
používané pečiatky bez orámovania. Pokiaľ je to z technických dôvodov možné,  vložia do nich 
číselný kód poskytovateľa, resp. použijú odtlačok kódu poskytovateľa popri svojej pôvodnej 
pečiatke.  

2. Pečiatka prevádzkovateľa lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, samostatnej výdajne 
ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-protetických 
zdravotníckych pomôcok, očnej optiky, zubnej techniky, záchrannej zdravotnej služby, 
dopravcu poistencov a prepravcu biologického materiálu v zásade obsahuje: 

a) v prípade fyzickej osoby:  
názov a úplné sídlo prevádzky (ulica, číslo, PSČ, mesto),  IČO, IČ DPH,  Tel/Fax, číselný 
kód poskytovateľa v tvare: „Kód PZS: p99999sppyzz“, 

b) v prípade právnickej osoby:  
- samostatne názov a úplné sídlo prevádzkovateľa (ulica, číslo, PSČ, mesto),    IČO, IČ 
DPH,  Tel/Fax, číselný kód poskytovateľa,  
- samostatne názov a úplné sídlo prevádzky (ulica, číslo, PSČ, mesto),  IČO, IČ DPH,  
Tel/Fax, číselný kód poskytovateľa v tvare: „Kód PZS: p99999sppyzz“, 

 
 

Čl. 5 
Pečiatka kódu Lekárskej služby prvej pomoci a centrálneho príjmu 

 
V prípade poskytovateľov, u ktorého sa striedajú v službe viacerí lekári, napríklad: Lekárska 
služba prvej pomoci (ďalej len „LSPP“), Centrálny príjem „ďalej len „CP“) alebo Ústavná 
pohotovostná služba (ďalej len „ÚPS), z dôvodov odlíšenia vystavených lekárskych predpisov 
a lekárskych poukazov od lekárskych predpisov a lekárskych poukazov vystavených v bežnej 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, budú sa pre účely LSPP, CP a ÚPS používať  

a) v prípade LSPP:  
- osobitná pečiatka s kódom LSPP, ktorej odtlačok sa umiestni na lekárskom predpise 
alebo lekárskom poukaze na mieste označenom ako „kód lekára“, 

- vlastná pečiatka lekára, ktorý v rámci LSPP vystavil lekársky predpis alebo lekársky 
poukaz, 

b) v prípade CP: 
- osobitná pečiatka s kódom CP, ktorej odtlačok sa umiestni na lekárskom predpise 
alebo lekárskom poukaze na mieste označenom ako „kód lekára“, 

- vlastná pečiatka lekára, ktorý na CP vystavil lekársky predpis alebo lekársky poukaz, 
c) v prípade ÚPS, v zdravotníckom zariadení, v ktorom nie je CP: 
- osobitná pečiatka s kódom ÚPS, ktorej odtlačok sa umiestni na lekárskom predpise 
alebo lekárskom poukaze na mieste označenom ako „kód lekára“, 

- vlastná pečiatka lekára, ktorý počas ÚPS vystavil lekársky predpis alebo lekársky 
poukaz, 
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Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 
 

1) Vzory pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve, LSPP, CP ÚPS a ich jednotlivé 
náležitosti sú uvedené v prílohe č. 1. 

 
2)  Príklady vzhľadu pečiatok s veľkosťami a druhom písma sú uvedené v prílohe 2. 
 

3)  Z dôvodov zrozumiteľnosti sa odporúča nepoužívať v názve a sídle zariadenia poskytovateľa 
skratky, ktoré nie sú v zdravotníckej praxi zaužívané. 

 

4)  Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom 15. 11. 2006. Pečiatky s novou formou 
a     s novými náležitosťami budú platné v systéme zdravotníckej starostlivosti od 1. 1. 2007.   

 

 

MUDr. Ján  G a j d o š, v.r.  

predseda úradu 

 

Príloha č. 1:   Vzory pečiatok lekára a vybraného zdravotníckeho pracovníka 

Príloha č. 2:  Príklady vzhľadu pečiatok 
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  Príloha č. 1 

Vzory pečiatok kódov lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve 

a pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve 

 

I. pečiatka kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve: 

a) samostatný kód lekára bez príslušnej špecializácie pre účely zdravotnej starostlivosti: 

  l99999sll             maximálne 5 mm   sll je vždy 088 

                                                  maximálne 30 mm 

b) samostatný kód lekára s príslušnou špecializáciou pre účely zdravotnej starostlivosti: 

 l99999sll             maximálne 5 mm ,  sll je vždy kód príslušnej  

                                                 maximálne 30 mm                                                    špecializácie 

c)  samostatný kód lekára na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby na základe dohody so  
zdravotnou poisťovňou:  

                                                    l99999sll             maximálne 5 mm   sll je vždy 099 

                                                 maximálne 30 m        

II. pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve: 

a) pečiatka lekára: 

                                                            Názov                  p99999sppyzz                  

                                                       a sídlo zaria-     titul, meno a priezvisko                výška 21 mm 

                                                       denia posky-     odbornosť lekára slovom              (minimálne 

                                                          tovateľa                        l99999sll         1               18 mm)                                       

             

                                                   šírka 56 mm  (minimálne  46 mm)  
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b) pečiatka prednostu kliniky resp. primára oddelenia: 

  

 

                                                            Názov                   p99999sppyzz                  

                                                          a sídlo zaria-      titul, meno a priezvisko                výška 21 mm 

                                                          denia posky-          prednosta / primár*                 (minimálne 

                                                          tovateľa                    l99999sll               1                 18 mm)      

 

                                                                          

                                                               šírka 56 mm  (minimálne  46 mm)  

 

Pozn.: * -  uvedie sa aj názov príslušnej kliniky prednostu resp. aj názov príslušného oddelenia 
primára  

c) pečiatka lekára, na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby na základe dohody so 
zdravotnou poisťovňou: 

 

 

 

                                                            Názov             kód zdravotnej poisťovne                        

                                                            a sídlo           titul, meno a priezvisko                    výška 21 mm 

                                                           zdravotnej       odbornosť lekára slovom                 (minimálne 

                                                           poisťovne                  l99999sll                 1             18 mm) 

                                                                          

                                                              šírka 56 mm  (minimálne  46 mm)  

  

Pozn.: sll je vždy 099 

 

d) pečiatka vybraného pracovníka v zdravotníctve:         

                                                                                                                                                                      

 

                                                           Názov                    p99999sppyzz                 

                                                          a sídlo zaria-     titul,  meno a priezvisko              výška 21 mm 

                                                          denia posky-  odbornosť pracovníka slovom            (minimálne 

                                                          tovateľa                         l99999sll              1            18 mm)      

 

                                                                          

                                                              šírka 56 mm  (minimálne  46 mm)  
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e) Tvar a veľkosť osobitnej pečiatky uvedených poskytovateľov nie je ustanovený. Obsah 
osobitnej pečiatky (vrátane kódu poskytovateľa) lekárne, výdajne zdravotníckych 
pomôcok, samostatnej výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, 
výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok, očnej optiky, zubnej techniky, 
záchrannej zdravotnej služby, dopravcu poistencov a prepravcu biologického materiálu,  je 
uvedený v článku 4  odst. 1 tohto metodického usmernenia.  

 

 

f) pečiatka kódu poskytovateľa LSPP: 

 

    p99999sppyzz            maximálne 5 mm    

   

      maximálne 30 mm 

 

Poznámka: spp = podľa odbornosti LSPP,  y = 2 

 

g) pečiatka kódu poskytovateľa CP, resp. ÚPS:   

 

     p99999sppyzz           maximálne 5 mm   

                                                                                  

       maximálne 30 mm                                        

                                                                                  

    

Poznámka: spp =podľa odbornosti prijímacej ambulancie, y = 8, 

                     iba v tom prípade, ak je povolenie vydané bez diferencovania ambulancií CP  

                     na jednotlivé ambulancie spp = 184,  y = 2 
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 Príloha č. 2 

Príklady vzhľadu pečiatok 

a) pečiatka lekára:            

                        Odporúčané písmo: 

NsP  
Andreja Leňa 

Humenné 

N91201012201  
MUDr. Natália Palkovičová 

urológ 

 A57813012 

 

 

b) pečiatka prednostu kliniky resp. primára oddelenia: 

                         Odporúčané písmo: 

NsP  
Andreja Leňa 

Humenné 

N91201001201  
MUDr.  Ivan Hruškovič 

Prednosta internej kliniky 

 A26712001 

 

 

c) pečiatka lekára, na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby na základe dohody so 
zdravotnou poisťovňou: 

             Odporúčané písmo: 

Všeobecná 
zdravotná 

poisťovňa a.s. 
Bratislava 

25  
MUDr. Natália Palkovičová 

urológ 

 A57813099 

 

 

d) pečiatka vybraného pracovníka v zdravotníctve:         

                        Odporúčané písmo: 

NsP  
Andreja Leňa 

Humenné 

N91201144201  
 Mária Palkovičová 

Klinický psychológ 

 I44589144 

 
 

 

 

1 

Arial Narrow, 11 bodov, Bold 

Arial Narrow, 10 bodov 

Arial Narrow, 9 - 11 bodov 

Arial Narrow, 9 - 11 bodov 

Arial Narrow, 11 bodov, Bold Arial Narrow, 8 – 12 

1 

Arial Narrow, 11 bodov, Bold 

Arial Narrow, 10 bodov 

Arial Narrow, 9 - 11 bodov 

Arial Narrow, 9 - 11 bodov 

Arial Narrow, 11 bodov, Bold Arial Narrow, 8 - 12 bodov 

1 

Arial Narrow, 11 bodov, Bold 

Arial Narrow, 10 bodov 

Arial Narrow, 9 - 11 bodov 

Arial Narrow, 9 - 11 bodov 

Arial Narrow, 11 bodov, Bold Arial Narrow, 8 - 12 bodov 

1 

Arial Narrow, 11 bodov, Bold 

Arial Narrow, 10 bodov 

Arial Narrow, 9 - 11 bodov 

Arial Narrow, 9 - 11 bodov 

Arial Narrow, 11 bodov, Bold Arial Narrow, 8 - 12 bodov 
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e) pečiatka lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, samostatnej výdajne ortopedicko-
protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok, 

záchrannej zdravotnej služby, očnej optiky, zubnej techniky, dopravcu poistencov a prepravcu 
biologického materiálu: 

Písmo a veľkosť pečiatky sa riadi zaužívanými vzormi. 
 
f) pečiatka kódu LSPP, CP, ÚPS: 
 
Veľkosť písma sa riadi rozmermi: dĺžka maximálne 30 mm a  výška maximálne 5 mm. 
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Metodické usmernenie  č. 9/2006 

o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti elektronickou formou 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto metodické usmernenie vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa § 20 
ods. 2 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Článok 2 
 

1) Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykazuje údaje o kapitovaných poistencoch 
elektronickou formou podľa dátového rozhrania, ktoré je uvedené v prílohe č. 1. 
 
2) Poskytovateľ všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti spracováva 
a vykazuje ním poskytnuté výkony zdravotnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového 
rozhrania, ktoré je uvedené v prílohe č. 2. 
 
3)  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje ním poskytnuté výkony  
v lôžkovej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania, ktoré je 
uvedené v prílohe č. 3. 
 
4) Poskytovateľ prepravy a dopravy ako služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
spracováva a vykazuje ním poskytnuté výkony elektronickou formou podľa dátového rozhrania, 
ktoré je uvedené v prílohe č. 4. 
 
5) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje zoznam poistencov navrhnutých 
na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania, ktoré 
je uvedené v prílohe č. 5. 
 
6)  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje návrhy na zaradenie do zoznamu 
poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti elektronickou formou podľa 
dátového rozhrania, ktoré je uvedené v prílohe č. 6. 
 
7)   Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a poskytovatelia prepravy a dopravy, ako služby 
súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, vykazujú výkony a údaje spracované podľa 
odsekov 1) až 6) príslušnej zdravotnej poisťovni. 
 
8) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykazujú výkony s dátumom poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti v roku 2006 a starším v pôvodných dátových rozhraniach, s pôvodnými kódmi 
lekárov, ambulancií a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v osobitnej reklamačnej faktúre. 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenie 

 
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007. 

                    
 
 V Bratislave 8.11.2006 
 
 

                                                                                                  MUDr. Ján Gajdoš, v.r. 
          predseda 
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           Príloha č.1 

Dátové rozhranie pre kapitáciu     
 
Typ dávky:     748       Hlásenie o počte – prírastku – úbytku poistencov u lekára 

Predkladajú:   Lekári poskytujúci všeobecnú starostlivosť, lekári poskytujúci špecializovanú 
ambulantnú starostlivosť v odbore stomatológia a gynekológia a pôrodníctvo – 
zdravotnej poisťovni, v prípade ak je tento spôsob zmluvne dohodnutý s 
poisťovňou 

V dávke 748 sa vykazujú len POISTENCI ZDRAVOTNEJ POIS ŤOVNE SR 
 

Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky 
 

Obsah dávky: identifikácia dávky 
  záhlavie dávky 
  vety tela dávky 
 
Početnosť: Za jedno zúčtovacie obdobie lekár môže vykázať maximálne 

• jednu dávku s TYPOM HLÁSENIA = # (hlásenie o počte poistencov) 
• jednu dávku s TYPOM HLÁSENIA = + (hlásenie o prírastku poistencov) 
• jednu dávku s TYPOM HLÁSENIA = - (hlásenie o úbytku poistencov) 
Lekár odovzdáva pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne, s ktorou má 
uzatvorenú zmluvu, dávku/dávky 748 dohodnutým spôsobom. 

 
Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku 
Názov súboru: davka.xxx , kde xxx  je poradové číslo dávky, napr. davka.001 
 
Identifikácia dávky: 

No. Popis položky povinnos ť dátový typ  dĺžka 
1.  CHARAKTER DÁVKY   p  Char  1  
2.  TYP DÁVKY   p  Int  3  
3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY   p  Char  8  
4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY   p  Date  RRRRMMDD  
5.  ČÍSLO DÁVKY   p  Int  6  
6.  POČET DOKLADOV   p  Int  6  
7.  POČET MÉDIÍ   p  Int  3  
8.  ČÍSLO MÉDIA  p  int  3  

9.  POISŤOVŇA-POBOČKA   p  int  4  

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 

 
CHARAKTER DÁVKY: N - Nová 

 O - opravná  

 Používať veľké písmená 

TYP DÁVKY  - číselný kód dávky, 748. 

POČET DOKLADOV  - Obsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky. 
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POISŤOVŇA-POBOČKA  - Kód zdravotnej poisťovne a pobočky, s ktorou má PZS 

uzatvorenú zmluvu, napr. 2461 

 
 

Záhlavie dávky: 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 
1.  IDENTIFIKÁTOR PZS   p char 6 
2.  KÓD PZS p char 12 
3.  KÓD LEKÁRA p int 9 
4.  ÚVÄZOK LEKÁRA p float 3.2 
5.  ZÚČTOVACIE OBDOBIE p char RRRRMM 
6.  TYP HLÁSENIA p char 1 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
 
IDENTIFIKÁTOR PZS  – je v tvare P99999  
KÓD PZS - je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP je  odbornosť 

útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej 
odbornosti 

KÓD LEKÁRA – je v tvare L99999SLL , kde  L99999 je osobný identifikátor lekára,  
                                                                          SLL  je odbornosť lekára 
ÚVÄZOK LEKÁRA  – úväzok lekára na dve desatinné miesta, napr. pri úväzku 50% uviesť 
                                    0.50  
ZÚČTOVACIE OBDOBIE  – v tvare RRRRMM, kde: RRRR – rok, MM – mesiac 
TYP HLÁSENIA    - hodnota tejto položky určuje aký typ hlásenia sa predkladá,  

prípustné sú nasledujúce hodnoty: 
# – ak sa jedná o hlásenie o počte poistencov 
+ – ak sa jedná o hlásenie o prírastku poistencov 
- – ak sa jedná o hlásenie o úbytku poistencov 

Veta tela dávky: 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 
1.  RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ p char 9-10 
2.  DÁTUM VZNIKU/ZÁNIKU p date RRRRMMDD 
3.  PRIEZVISKO POISTENCA p char 1-36 
4.  MENO POISTENCA p char 1-24 

 
Povinnosť položiek má nasledujúci význam: 

P = povinná položka 

 

Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 

1. Rodné číslo poistenca, BI Č  - je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej                             
poisťovne SR (bez označenia EÚ)  v položke "Rodné číslo". Ak nie je známe rodné číslo, je v 
tejto položke uvedené bezvýznamové identifikačné číslo pridelené poistencovi                                                    
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

 
2. Dátum vzniku/zániku  – dátum vzniku, resp. zániku dohody medzi lekárom a poistencom 
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3. Priezvisko poistenca  – uvádza sa priezvisko (neskrátené) poistenca 

4. Meno poistenca  – uvádza sa meno poistenca 
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           Príloha č. 2 

Dátové rozhranie pre ambulantnú starostlivosť 
 
Typ dávky: 751   Vykazovanie výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

Predkladajú:     Lekári všeobecnej ambulantnej starostlivosti (VAS), gynekológovia, u ktorých 
        je dohodnutá platba kapitáciou, stomatológovia,  LSPP, Záchranná ZS. 

Poskytovateľ ZS predkladá zdravotnej poisťovni pre každý kód PZS (ambulanciu) 
a kód lekára jednu dávku za príslušné zúčtovacie obdobie vo faktúre s 
poskytnutými zdravotnými výkonmi spoločne s pripočítateľnými položkami. 

 
Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky 
 
Obsah dávky:  identifikácia dávky 
  záhlavie dávky 
  vety tela dávky 
 
Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku 
Názov súboru: davka.xxx , kde xxx  je poradové číslo dávky, napr. davka.001 
 
Identifikácia dávky:  
 

No. Popis položky povinnos ť dátový typ d ĺžka 
1.  CHARAKTER DÁVKY   p  char 1 
2.  TYP DÁVKY   p  int 3 
3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY   p  char 8 
4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY   p  date RRRRMMDD 
5.  ČÍSLO DÁVKY   p  int 6 
6.  POČET DOKLADOV   p  int 6 
7.  POČET MÉDIÍ   p  int 3 
8.  ČÍSLO MÉDIA   p  int 3 

9.  POISŤOVŇA-POBOČKA P int 4 

 
Vysvetlivky k položkám: 
CHARAKTER DÁVKY:  N - Nová 
 O - Opravná 
 A - aditívna, doplňujúca dávka obsahuje chýbajúce riadky  
 E - nová dávka za POISTENCA EU 
 F - opravná dávka za POISTENCA EU 
 G - aditívna dávka za POISTENCA EU 
 I - nová dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
 J - opravná dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z. z. 
 K - aditívna dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
   Používať veľké písmená 
TYP DÁVKY  - číselný kód dávky, 751 
POČET DOKLADOV  - obsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky 
ČÍSLO DÁVKY  - obsahuje číslo dávky 
POISŤOVŇA-
POBOČKA 

 - Kód zdravotnej poisťovne a pobočky, s ktorou má PZS 
uzatvorenú zmluvu, napr. 2461 
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Záhlavie dávky : 
 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 
1.  IDENTIFIKÁTOR  PZS p char 6 
2.  KÓD PZS p char 12 
3.  KÓD LEKÁRA p  char 9 
4.  ÚVÄZOK LEKÁRA p float 3.2 
5.  ZÚČTOVACIE OBDOBIE p char RRRRMM 
6.  TYP STAROSTLIVOSTI p Int 3 
7.  ČÍSLO FAKTÚRY  Int 10 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
 
IDENTIFIKÁTOR PZS  – je v tvare P99999  
KÓD PZS - je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP je  odbornosť 

útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej 
odbornosti 

KÓD LEKÁRA – je v tvare L99999SLL , kde  L99999 je osobný identifikátor lekára,  
                                                                          SLL  je odbornosť lekára 
ÚVÄZOK LEKÁRA  – úväzok lekára na dve desatinné miesta, napr. pri úväzku 50% uviesť 
                                    0.50  
TYP STAROSTLIVOSTI  – kód typu starostlivosti: 
           841 pre všeobecného lekára 
                      842 pre gynekológa s kapitáciou 

843 pre stomatológa (vrátane všetkých špecializácií), LSPP 
stomatologická 

849 pre LSPP mimo stomatológie, Záchranná ZS (len pripočítateľné 
položky) 

ČÍSLO FAKTÚRY  – číslo faktúry PZS 

Veta tela dávky : 

No. Popis položky  povinnos ť dátový 
typ  

dĺžka 

1.  DEŇ  p Int 1-2 
2.  RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ p2 char 9 -10 
3.  MENO POISTENCA  char 1-60 
4.  KÓD DIAGNÓZY  p char 3-4 
5.  KÓD VÝKONU p6 char 1–6 
6.  POČET VÝKONOV  p(5) Int 2 
7.  KÓD ZUBU PODĽA WHO P5 char 2 
8. 

 
 KOEFICIENT NÁROČNOSTI  (PRE STOM, 
ADOS) 

 float 3.2 

9.  TYP POISTENCA   char 1 
10.  POČET BODOV   Int 7 
11.  POHYB POISTENCA  char   4 
12.  PRIPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA  char 3 -6 
13.  MNOŽSTVO p(12) float 8.2 
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14.  CENA V SK p(12) float 8.2 
15.  NÁHRADY  char 2-2 
16.  ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA p1 char 1-3 
17.  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA p1 char 1-20 
18.  POHLAVIE POISTENCA  p1 char 1 

 
p = povinná položka 
p(i) = položka je povinná, ak je vyplnená  i-ta položka, 
 p1 = položka je povinná iba v prípade, ak nie je vyplnená položka  RODNÉ 

ČÍSLO  t.j. poistenec nemá pridelené rodné číslo 
 p2 = položka sa nevyplňuje, ak sú vyplnené položky ČLENSKÝ ŠTÁT 

POISTENCA,  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE             
POISTENCA 

p5     =   položka je povinná ak typ starostlivosti je 843 
 p6     =  položka je nepovinná, ak je typ TYP STAROSTLIVOSTI 849 a zároveň ide 

o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci Záchrannej ZS 
 

Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
 
1. Deň – deň vyšetrenia/ošetrenia daného zúčtovacieho obdobia - v tvare dd. 
2. Rodné číslo poistenca, BI Č  - je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej                                                       

poisťovne SR (bez označenia EU)  v položke "Rodné číslo". Ak nie je známe rodné číslo, je v 
tejto položke uvedené bezvýznamové identifikačné číslo pridelené poistencovi                                                    
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

3. Meno poistenca – priezvisko (neskrátené) a meno poistenca (prípadne skratka mena). 
4. Kód diagnózy  – kódové alfanumerické označenie diagnózy podľa MKCH 10 (Medzinárodná 

klasifikácia chorôb, 10. revízia), vykazuje sa v troj- alebo štvormiestnom tvare, bez použitia 
bodky alebo iného interpunkčného znamienka.  

5. Kód výkonu  – kódy výkonov v ambulantnej starostlivosti (všeobecnej, špecializovanej, 
SVLZ) je potrebné vykazovať podľa Nariadenia vlády SR č. 223/2005 Z. z., ktorým sa mení 
nariadenie vlády SR č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov 
a bodové hodnoty výkonov uvedené v Nariadení vlády SR č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady 
za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej 
služby prvej pomoci (ďalej len „zoznam výkonov“) alebo podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok s poisťovňou. PZS môže výkon vykázať len vtedy, keď ho vykonal v celom 
rozsahu a riadne ho zaznamenal v zdravotnej dokumentácii. 

 Kódy preventívnych prehliadok vykazujú PZS so skupinami diagnóz Z00, Z01, Z52. 

6. Počet výkonov – počet výkonov. Ak sa uvedie počet výkonov 0(nula), v položke POČET 
BODOV sa uvedie tiež 0 (nula) 

7. Kód zubu – kód zubu podľa WHO 
8.  Koeficient náro čnosti (pre stomatológov, ADOS)  – identifikácia špecifických podmienok pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo forme desatinného čísla, napr. 0,75 (napr. pri 
náročnosti 75% uviesť 0.75, 100% uviesť 1.00). Ak je uvedený koeficient náročnosti, položka 
POČET BODOV sa navýši v závislosti od výšky koeficientu a zaokrúhli sa matematicky na 
celé číslo.   
Ak sa výkon s koeficientom náročnosti poskytne jednému poistencovi viackrát za jeden deň, 
najskôr sa vykoná navýšenie a zokrúhlenie bodové na celé číslo a následne sa prepočíta 
POČTOM VÝKONOV.    
Napr. počet bodov 150, koeficient náročnosti 75%, počet výkonov je 2. Počet bodov po 
zaokrúhlení je 263 a následne sa hodnota prepočíta počtom výkonov 2, čo je 526 bodov. 
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9. Typ poistenca – identifikácia špecifických podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti; 
označuje poistenca alebo výkon 

N – neodkladné výkony za akútne ošetrených poistencov.   
Všeobecní lekári a gynekológovia  vykazujú tieto výkony len u  
neregistrovaných poistencov (za ktorých im nie je hradená kapitácia), spolu 
s ostatnými výkonmi štandardným spôsobom, ale navyše vyplňujú príznak N pre 
typ poistenca. Uvedený spôsob vykazovania sa netýka prípadov zastupovania 
lekárov všeobecnej  starostlivosti s kapitáciou počas čerpania dovolenky alebo 
choroby.  
V špecializovanej ambulantnej starostlivosti sa pri poskytnutí neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti za akútne ošetrených poistencov tiež vykáže príznak N.  

P – poistenec, ktorému je podaný liek v ambulancii nakúpený centrálnym     
           nákupom v ZP 
A – dialýzy a peritoneálne dialýzy u ambulantných pacientov.     
U  – dialýzy a peritoneálne dialýzy u lôžkových pacientov. 
D – peritoneálne dialýzy vykonané v domácnosti. 

10. Počet bodov – počet bodov podľa „Zoznamu výkonov“, vyplňovanie počtu bodov nie je 
povinné. Ak je výkon zmluvne dohodnutý v cene v SKK, položka sa nevyplňuje. Ak je počet 
výkonov väčší ako jedna (PZS vykonal viac rovnakých výkonov v rámci jedného vyšetrenia), 
je pomerne navýšená položka POČET BODOV. Ak sa uvedie počet výkonov 0 (nula), v 
položke POČET BODOV sa uvedie tiež 0 (nula) – napr. vykazovaní pripočítateľných položiek. 

11. Pohyb poistenca  – vykazovanie pohybu poistenca v ambulantnej starostlivosti. Kód je 
štvormiestny v tvare „PSPP“. 
Kód  „P“ (pohyb) vyjadruje, do akého typu zdravotníckeho zariadenia bol poistenec odoslaný: 

A – do ambulantného zariadenia, ADOS, stacionárov a na dialýzy 
U – do ústavnej nemocničnej starostlivosti, LDCH, geriatrických centier   
           psychiatrických liečební, vysokošpecializovaných odborných ústavov   
           protidrogových centier 
O – do odborného liečebného ústavu, prírodných liečebných kúpeľov              
I – do iného zariadenia sekundárnej alebo špecializovanej starostlivosti  
S – na vyšetrenie/ošetrenie do spoločných vyšetrovacích a liečebných   
           zložiek – SVLZ 
Z – uvedie stomatológ v prípade, že ošetrenie poistenca    
           vykonal na základe žiadosti a odoslania iným stomatológom   
           V prípade, že pri poskytnutom výkone poistencovi je     
           uvedený kód „Z016“, bude výkon účtovaný s plnou cenou bodu. Ide  
           o tie výkony, ktoré sa môžu vykazovať len v prípade  
           splnenia podmienky špecializácie, kurzu, skúšky s certifikátom alebo  
           so súhlasom revízneho lekára 
X – uvedie čeľustný ortopéd v prípade bezdôvodne prerušenej čeľustnoortopedickej 

liečby na viac ako 6 mesiacov (kód „X053“) 
Kód  „SPP“ – vyjadruje odbornosť ambulantného alebo lôžkového zariadenia. 
 

12. Pripo čítateľná položka k výkonom: 
� Princíp vykazovania:  

Ak je k jednému výkonu realizovaných viacero pripočítateľných položiek, rozpisujú sa 
do viacerých riadkov podľa týchto pravidiel: 
- v 1.riadku, v ktorom je uvedený kód výkonu s príslušným počtom výkonov a 

počtom bodov, sa vykazuje prvá pripočítateľná položka, napr. snímky, filmový 
alebo iný spotrebovaný dokumentačný materiál (CD, DVD, ...) podľa skutočnej 
spotreby a nákupnej ceny. Kódové označenie uvedených materiálov je SNIMK,   

- v nasledujúcom riadku, v ktorom je uvedený ten istý kód zdravotného výkonu s 
počtom realizovaných výkonov 0 (nula) a počtom bodov 0 (nula), sa vykazuje 
ďalšia pripočítateľná položka, napr.  kontrastná látka, rádiofarmakum a pod., 
používané v rádiológii a nukleárnej medicíne, 
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- v ďalších nasledujúcich riadkoch, v ktorých je uvedený ten istý kód zdravotného 
výkonu s počtom výkonov 0 (nula) a počtom bodov 0 (nula), sa vykazuje prípadná 
ďalšia pripočítateľná položka, napr. použité jednorazové zdravotnícke pomôcky 
(napr. ihly, zavádzače, katétre, infúzne sety, stenty, atď.), 

- ak poskytovateľ vykáže v 2. a ďalších riadkoch v počte výkonov iné číslo ako 0, 
riadok bude odmietnutý ako duplicitný výkon.  

 
� Lieky – vykazuje sa kód lieku v tvare: „Cxxxxx“ („C“ je konštanta; “xxxxx“ vyjadruje 

presne 5-ciferné číslo, bez medzery);  
- u liekov so spôsobom úhrady „A“ sa vykazuje kód lieku. Vykazujú sa lieky, ktoré sú 

uvedené v platnom Opatrení MZ SR, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne 
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného 
poistenia označené v stĺpci „Spôsob úhrady“ písmenom A; 

- u liekov, nakúpených centrálnym nákupom, vykazujú príslušné odborné ambulancie 
kód lieku. Za lieky nakúpené centrálnym nákupom považujeme: lieky podávané 
v ambulanciách, vydané poistencovi na domáce liečenie a vydané lôžkovým 
oddeleniam pri hospitalizácii poistenca;  

- transfúzne lieky pripravené podľa § 29a zákona č. 140/1998 Z. z v znení neskorších 
predpisov 

- pokiaľ k jednému výkonu je podaných viac liekov ako pripočítateľných položiek, do 
riadku v ktorom je uvedený výkon sa uvádza jeden z podaných liekov, ďalšie sú 
vykazované v nasledujúcich riadkoch, kde je uvedený ten istý kód výkonu s počtom 
realizovaných výkonov 0 (nula) 

 
���� Pripo čítateľné položky k stomatologickým výkonom: 

- pre výkony D52 a D54 v stomatológií, u ktorých je k hodnote výkonu pripočítateľný 
fotomateriál v Sk, sa vykazuje : 

                   Kód výkonu    Kód prip.pol.              Množstvo           
                       D52       RTGIO            1   
                       D54        OPG            1   

- ďalej sa vykazujú zdravotnícke pomôcky, stomatologické náhrady 
a čeľustnoortopedické aparáty (v tvare Zxxxxx) , ktoré sa uhrádzajú na základe 
platného Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa 
vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne 
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia; 

 
Pripo čítateľné položky v rámci poskytovania Záchrannej ZS  (lieky, príp. iné) sa 
vykazujú v ambulantnej dávke typu 751. 

13. Množstvo – počet skutočne aplikovaných balení lieku alebo častí balenia lieku (vyjadrené 
zlomkom, napr. 0.33), počet balení zdravotníckych pomôcok, RTG snímkov a pod. 

14. Cena v Sk – cena vzťahujúca sa k vykázanému kódu pripočítateľnej položky vynásobená 
množstvom. Cena pre lieky zabezpečované centrálnym nákupom ZP a podané poistencovi 
v ambulancii je vždy 0,- Sk 

15. Náhrady – pre uplatnenie náhrady zdravotnou poisťovňou podľa tohto  zoznamu: 
01 – úraz, alebo ochorenie zavinené inou osobou 
02 – pracovný úraz 
03 – ošetrenie, alebo vyšetrenie v dôsledku profesionálneho poškodenia 

zdravia – choroba z povolania 
04 – ošetrenie akútnych následkov požitia alkoholu alebo omamných 

látok 
05 – sociálny dôvod hospitalizácie 
06 – Porušenie liečebného režimu 
07 – iný dôvod, napr.: ochranná liečba 

16.   Členský štát poistenca  – skratka príslušného členského štátu z predloženého 
        dokladu 
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17. Identifika čné číslo poistenca – číslo poistenca z príslušného dokladu -  formulár E112, 
E123,  Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), náhradný certifikát k EPZP, 
preukaz zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“ 

18. Pohlavie poistenca – použijú sa tieto znaky: M = muž, F = žena. 
 
Typ dávky: 753 Vykazovanie výkonov v špecializovanej ambulantnej z dravotnej 

starostlivosti 

Predkladá:   ŠAS (ambulantný špecialista, vrátane JZS a ADOS), SVLZ, stacionár a mobilný 
hospic 

Poskytovateľ ZS predkladá zdravotnej poisťovni pre každý kód PZS (ambulanciu) 
a kód lekára jednu dávku za príslušné zúčtovacie obdobie vo faktúre s 
poskytnutými zdravotnými výkonmi spoločne s pripočítateľnými položkami.  

 
Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky 

 
Obsah dávky:  identifikácia dávky 
  záhlavie dávky 
  vety tela dávky  
 
Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku 
Názov súboru: davka.xxx , kde xxx  je poradové číslo dávky, napr. davka.001 
 
Záhlavie dávky : 
Je identické s dávkou 751, okrem položky: 
 
POLOŽKA TYP STAROSTLIVOSTI – v tejto dávke nadobúda hodnoty 

 845 – ŠAS, JZS, stacionár a mobilný hospic  
                  847 – SVLZ 
                  850 - ADOS 

 

Veta tela dávky : 

Položky 1. – 15. vo vete tela dávky sú v dávke 753 totožné s dávkou 751 
 
No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 
16.  TYP ODOSIELATEĽA p char 1 
17.  KÓD PZS – ODOSIELATEĽA p3 char 12 
18.  KÓD LEKÁRA – ODOSIELATEĽA p3 char 9 
19.  ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA p1 char 1-3 
20.  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA p1 char 1-20 
21.  POHLAVIE POISTENCA p1 char 1 

 
p = povinná položka 
p(i) = položka je povinná, ak sa vyskytla i-ta položka 
p1   =  položka je povinná iba v prípade, ak nie je vyplnená položka  
           RODNÉ ČÍSLO   t.j. poistenec nemá pridelené rodné číslo 
p2 = položka sa nevyplňuje, ak sú vyplnené položky IDENTIFIKAČNÉ   
           ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, POHLAVIE  
            POISTENCA 
p3 = položka je povinná v prípade, ak TYP ODOSIELATEĽA  
           je O   
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p4 = položka je povinná ak charakter dávky je E, F, alebo G 
 

Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
 
16. Typ odosielate ľa – typ odosielateľa (žiadateľa o vyšetrenie) :  

• ak je poistencovi poskytovaná dispenzárna starostlivosť, typ odosielateľa je = D  
• ak ide o neodkladnú starostlivosť, typ odosielateľa je = A 
• ak ide o kontrolu alebo opakovanú kontrolu pacienta počas jeho liečby, typ 

odosielateľa je = K 
• ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti priamo , bez odosielajúceho lekára, 

typ odosielateľa je = P 
• ak je odosielate ľ lekár v ambulancii alebo oddelenie, typ odosielate ľa = O  

17. Kód PZS - odosielate ľa – je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP 
je  odbornosť útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru 
k príslušnej odbornosti 

18. Kód lekára/oddelenia – odosielate ľa - je v tvare L99999SLL , kde  L99999 je osobný 
       identifikátor lekára,  SLL  je odbornosť lekára 

19. Členský štát poistenca  – skratka príslušného členského štátu z predloženého dokladu 

20. Identifika čné číslo poistenca – číslo poistenca z príslušného dokladu -  formulár E112, 
E123,  Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), náhradný certifikát k EPZP preukaz 
zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“ 

21. Pohlavie poistenca – použijú sa tieto znaky: M = muž, F = žena. 
 
 

Vysvetlenie pojmov  
 
FAKTÚRA  je účtovný doklad so všetkými náležitosťami podľa § 10 ods. 1 zákona č.        
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
DÁVKA  je textový súbor, ktorý sa skladá z polí oddelených oddeľovačmi (pipami) a definuje 
štruktúru, typ a rozsah údajov, ktoré má obsahovať.  Dávka sa skladá zo záhlavia a tela dávky. 
V záhlaví musí byť definovaný typ dávky. Telo je tvorené jednotlivými vetami.  
 
REGISTROVANÝ (KAPITOVANÝ) POISTENEC/POISTENKY ŇA – poistenec, s ktorým má lekár 
všeobecnej ambulantnej starostlivosti a gynekológ uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti (podľa § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov). 
 
POISTENCI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR sú poistenci, ktorí sa preukážu u poskytovateľa 
preukazom zdravotnej poisťovne SR bez označenia EÚ. 
 
POISTENCI EÚ sú poistenci členského štátu EU, EHP a Švajčiarska, ktorí sa preukážu 
u poskytovateľa formulármi  E112, E123,  Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), 
náhradným certifikátom k EPZP, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením EÚ. 
 
DOČASNÝ PREUKAZ   - zdravotnej poisťovne, je preukaz s obmedzenou platnosťou, vydávaný 
poistencom, ktorí nemajú pridelené rodné číslo. Na dočasnom preukaze slovenskej zdravotnej 
poisťovne sú namiesto rodného čísla uvedené tri položky v tvare:  

 
“Členský_štát_poistenca   Identifikačné_číslo_poistenca   Pohlavie_poistenca“ 

 
  

Spôsob vykazovania položiek RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA,  POHLAVIE POISTENCA: 
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 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom zdravotnej poisťovne SR 
s vyplneným rodným číslom poistenca , poskytovateľ vykáže toto číslo poistenca podľa preukazu 
poistenca do položky RODNÉ ČÍSLO POISTENCA. Položky ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 
 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa dokladmi - formulármi E112, E123, 
Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), náhradným certifikátom k EKZP, 
preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EU“, poskytovateľ vyplní ČLENSKÝ ŠTÁT 
POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA. Položku RODNÉ 
ČÍSLO POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 

 
Spôsob vykazovania výkonov pre poistencov do dávok : 

 
 Poskytovateľ vykáže mesačne pobočke poisťovne, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, 
faktúru alebo zúčtovací doklad s hromadnými dávkami poskytnutej zdravotnej starostlivosti  
(obvyklým spôsobom) s údajmi za všetkých POISTENCOV ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR. V 
dávke uvedie v položke CHARAKTER DÁVKY znak N (resp. O, A). 
 

 U POISTENCOV EU poskytovateľ vykáže pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne, s 
ktorou má uzatvorenú zmluvu, poskytnutú zdravotnú starostlivosť po ukončení liečby, v dávkach 
za zúčtovacie obdobia, za každého POISTENCA EU v osobitnej faktúre (t.j. ak liečenie 
prechádzalo cez viacero zúčtovacích období (mesiacov), poskytovateľ vykáže jednu faktúru na 
jedného poistenca s dávkami za zúčtovacie obdobia príslušného poistenca). V dávkach vykáže 
v položke CHARAKTER DÁVKY znak E (resp. F,G). Prílohy k faktúre tvoria originál, kópia alebo 
opis nárokového dokladu a súčasne lekárska správa alebo záznam o ošetrení. 

 
 Vykazovanie za bezdomovcov (len VšZP),  cudzincov (mimo štátov EÚ) a poistencov 
podľa § 9 ods. (3) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa riadi rovnakým 
režimom. Poskytovateľ ich vykazuje sumárne, raz mesačne k dátumu dohodnutého v zmluve. 
Jedna dávka môže byť vykázaná za viac poistencov, ale pre každý typ (bezdomovci, neplatiči, 
atď.) musí byť samostatná dávka. V dávke uvedie v položke – CHARAKTER DÁVKY – znak I 
(resp. J, K). 
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           Príloha č. 3 
Dátové rozhranie pre ústavnú starostlivos ť 
 
Typ dávky: 774   Vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostli vosti 

Predkladá:      Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, kúpeľné zariadenia. 
 
                        Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky  
 
Obsah dávky:  identifikácia dávky 
  záhlavie dávky 
  vety tela dávky 
 
Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku 
Názov súboru: davka.xxx , kde xxx  je poradové číslo dávky, napr. davka.001 
 
Identifikácia dávky : 

 
No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 

1.  CHARAKTER DÁVKY   p  char 1 
2.  TYP DÁVKY   p  int 3 
3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY   p  char 8 
4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY   p  date RRRRMMDD 
5.  ČÍSLO DÁVKY   p  int 6 
6.  POČET DOKLADOV   p  int 6 
7.  POČET MÉDIÍ  p  int 3 
8.  ČÍSLO MÉDIA   p  int 3 

9.  POISŤOVŇA-POBOČKA P int 4 

 
Vysvetlivky k položkám: 
CHARAKTER DÁVKY:  N - Nová 
 O - opravná 
 A - aditívna, doplňujúca dávka obsahuje chýbajúce riadky  
 E - Nová dávka za POISTENCA EÚ 
 F - opravná dávka za POISTENCA EÚ 
 G - aditívna dávka za POISTENCA EÚ 
 I - nová dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
 J - opravná dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
 K - aditívna dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
   Používať veľké písmená 
TYP DÁVKY  - číselný kód dávky, 774 
POČET DOKLADOV  - obsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky 
ČÍSLO DÁVKY  - obsahuje číslo dávky 
POISŤOVŇA-
POBOČKA 

 - kód zdravotnej poisťovne a pobočky s ktorou má PZS 
uzatvorenú zmluvu, napr. 2461 

Záhlavie dávky:   

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 
1.  IDENTIFIKÁTOR  PZS p char 6 
2.  KÓD PZS p char 12 
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3.  KÓD LEKÁRA  char 9 
4.  ÚVÄZOK LEKÁRA  float 3.2 
5.  ZÚČTOVACIE OBDOBIE p char RRRRMM 
6.  ČÍSLO FAKTÚRY  int 10 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
 
IDENTIFIKÁTOR PZS  – je v tvare P99999  
KÓD PZS - je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP je  odbornosť 

útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej 
odbornosti 

KÓD LEKÁRA – je v tvare L99999SLL , kde  L99999 je osobný identifikátor lekára,  
                                                                          SLL  je odbornosť lekára 
ÚVÄZOK LEKÁRA  – úväzok lekára na dve desatinné miesta, napr. pri úväzku 50% uviesť 
                                    0.50  
ZÚČTOVACIE OBDOBIE  – v tvare RRRRMM, kde: RRRR – rok, MM – mesiac 
ČÍSLO FAKTÚRY  – číslo faktúry PZS 

 
Veta tela dávky :   

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 

1.  RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ  p3 char 9-10 
2.  MENO POISTENCA p char 1-60 
3.  KÓD DIAGNÓZY PRI PRIJATÍ P(5) char 3 - 4 
4.  KÓD DIAGNÓZY PRI PREPUSTENÍ P(6) char 3 - 4 
5.  DEŇ NÁSTUPU    int 1-2 
6.  DEŇ PREPUSTENIA   int 1-2 
7.  POČET OŠETR. DNÍ/LÔŽKODNÍ   int 1-2 
8.  POHYB POISTENCA  char 4-4 
9.  NOVORODENEC  char 3-3 

10.  PRIPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY  char 3 -6 
11.  MNOŽSTVO p(10) float 8.2 
12.  CENA V SK p(10) float 8.2 
13.  NÁHRADY   char 2-2 
14.  KÓD PZS – ODOSIELATEĽA p1 char 12-12 
15.  KÓD LEKÁRA – ODOSIELATEĽA p1 char 9-9 
16.  ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA p2    char 1-3 
17.  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA    p2    char 1-20 
18.  POHLAVIE POISTENCA  p2    char 1 
 19.  STAV POISTENCA   char 1 

        20  TYP VÝKONU p8 char 1 
 21.  KÓD OPERAČNÉHO VÝKONU  char 8 

22.  POČET OPERAČNÝCH VÝKONOV p(21) int 2 
23.  KÓD ZÍSKANEJ ZDRAVOTNEJ KOMPL.  p8 char 1 
24.  TYP HOSPITALIZÁCIE p8 char 1 
25.  DÁTUM Z ČAKACEJ LISTINY p7 date RRRRMMDD 
26.  VYKÁZ. PRIDR. DIAGNÓZA  p8 char 1 
27.  PRIDRUŽENÁ DIAGNÓZA 1  char 3–4 
28.  PRIDRUŽENÁ DIAGNÓZA 2  char 3–4 
29.  PRIDRUŽENÁ DIAGNÓZA 3  char 3–4 
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30.  PRIJATÝ S KOMPLIKÁCIOU  p8 char 1 
31.  DÁTUM PRIJATIA DO PZS  p5 date RRRRMMDD 

32.  DÁTUM PREPUSTENIA Z PZS p6 date RRRRMMDD 
 

Povinnosť položiek má nasledujúci význam: 

p = položka je povinná  

p(i) = položka je povinná, ak je vyplnená i-ta položka 

p1 = položka je nepovinná iba v prípade, ak TYP HOSPITALIZÁCIE 
nenadobúda hodnotu A  

p2 = položka povinná v prípade, ak nie je vyplnená položka RODNÉ ČÍSLO 
POISTENCA, t.j. poistenec nemá pridelené rodné číslo 

p3 = položka sa nevyplňuje, ak sú vyplnené položky IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 
POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA 

p4 = povinná položka – ak typ hospitalizácie = P 

p5 = vypĺňa sa pri nástupe do zdravotníckeho zariadenia na ústavnú alebo 
kúpeľnú liečbu 

p6 = vypĺňa sa pri konečnom prepustení zo zdravotníckeho zariadenia a  
v prípade prekladu do iného zdravotníckeho zariadenia 

p7 = položka je povinná, ak platí p4 alebo p8 

p8 = položka je povinná okrem kúpeľov 

 
 

1. Rodné číslo poistenca, BIČ  - je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej                                                       
poisťovne SR (bez označenia EU)  v položke "Rodné číslo". Ak nie je známe rodné číslo, je v 
tejto položke uvedené bezvýznamové identifikačné číslo pridelené poistencovi                                                    
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

2. Meno poistenca – priezvisko (neskrátené) a meno poistenca (prípadne skratka mena). 
 
3. Kód diagnózy pri prijatí – kódové alfanumerické označenie diagnózy podľa MKCH 10 

(Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia) v troj až štvormiestnom tvare bez použitia 
bodky alebo iného interpunkčného znamienka. 

  Kód „Z76“ – použiť pre sprevádzajúcu osobu. 

4. Kód diagnózy pri prepustení – kódové alfanumerické označenie diagnózy podľa MKCH 10 
(Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia) v troj až štvormiestnom tvare bez použitia 
bodky alebo iného interpunkčného znamienka. Ak poistenec zomrel, uvedie sa diagnóza, na 
ktorú zomrel.  

  Kód „Z76“ – použiť pre sprevádzajúcu osobu. 
5. Deň nástupu – deň prijatia na oddelenie ústavného zdravotníckeho zariadenia (ak pacient 

pokračuje v hospitalizácii z predchádzajúceho mesiaca do vykazovaného mesiaca, nevypĺňa 
sa). Vypĺňa sa aj v prípade prekladu v rámci zariadenia. 

6. Deň prepustenia – deň prepustenia alebo prekladu z oddelenia ústavného zdravotníckeho 
zariadenia (ak hospitalizácia pokračuje do nasledujúceho mesiaca, nevypĺňa sa). Deň 
prepustenia sa vypĺňa pri každom ukončení hospitalizácie poistenca v rámci jedného 
oddelenia (po vypísaní prepúšťacej správy). 

       V prípade, že sa na jednom oddelení zhoduje deň prepustenia s dňom prijatia,        
        hospitalizácia nie je akceptovaná. Výnimkou je úmrtie poistenca. 
7. Počet ošetr. dní/lôžkodní – počet ošetrovacích dní. Deň prijatia sa nepočíta. Jeden 

ošetrovací deň sa počíta iba v prípade úmrtia poistenca do 24 hodín od prijatia do 
zdravotníckeho zariadenia. 

8. Pohyb poistenca – pohyb poistenca. Kód je štvormiestny v tvare „PSPP“.  
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Kód „P“ (pohyb) vyjadruje typ zdravotníckeho zariadenia 
N – iná nemocnica,  
R – na iné oddelenie tej istej nemocnice,   
O – do odborného liečebného ústavu, psychiatrickej liečebne,      
         vysoko špecializovaného odborného liečebného ústavu, a iné, 
I – do zariadenia ambulantnej starostlivosti, t.j. aj prepustenie do   
         domáceho ošetrenia, 
S – preloženie do ústavu sociálnej starostlivosti, do hospicu, do domu     
          ošetrovateľskej starostlivosti 
E – úmrtie poistenca, 
Z – preloženie alebo prepustenie pacienta na vlastnú žiadosť.  

Poznámka: používať vždy veľké písmená. 
Kód „SPP“ – vyjadruje odbornosť zariadenia – oddelenia. Pri úmrtí poistenca uviesť typ a 
odbornosť patológie (029) ak ide o pitvu, v inom prípade uviesť kód 000. 
Pri vyliečení a prepustení poistenca do domácej starostlivosti uviesť (kód „I“) typ a odbornosť 
všeobecného lekára, kde sa má poistenec po prepustení hlásiť. 
Kód „P000“ –  (veľké písmeno P a tri  nuly) prepustenie pacienta na priepustku (na viac 

ako 24 hodín), stačí vyplniť deň prepustenia na priepustku (do položky Deň 
nástupu) a deň prijatia späť (do položky Deň prepustenia). Ak sa priepustka 
začínala v predchádzajúcom mesiaci alebo sa končí až v nasledujúcom mesiaci, 
nevypĺňa sa dátum (takisto ako pri ošetrovacích dňoch). Kód diagnózy pri prijatí a 
prepustení sa vypĺňa podľa skutočnosti. 

9. Novorodenec -  identifikácia novorodencov : 
 Kód „1NO“ – pre prvého novorodenca, ktorého matka je poistenkou ZP a nemá ešte 

pridelené rodné číslo, vykazuje sa pod číslom poistenca matky a súčasne sa v tom 
istom riadku uvedie kód 1NO. Pohyb poistenca sa v takomto prípade nevykazuje. 

Kód „2NO“ – pre druhého novorodenca (v prípade dvojičiek), ktorého matka je poistenkou 
ZP a nemá ešte pridelené rodné číslo, vykazuje sa pod číslom poistenca matky a 
súčasne sa v tom istom riadku uvedie kód 2NO. Pohyb poistenca sa v takomto 
prípade nevykazuje. 

Kód „3NO“ – pre tretieho novorodenca (v prípade trojičiek), ktorého matka je poistenkou 
ZP a nemá ešte pridelené rodné číslo, vykazuje sa pod číslom poistenca matky a 
súčasne sa v tom istom riadku uvedie kód 3NO. Pohyb poistenca sa v takomto 
prípade nevykazuje. 

Kód  „4NO“ – pre štvrtého novorodenca (v prípade štvorčiat), ktorého matka je poistenkou 
ZP a nemá ešte pridelené rodné číslo, vykazuje sa pod číslom poistenca matky a 
súčasne sa v tom istom riadku uvedie kód 4NO. Pohyb poistenca sa v takomto 
prípade nevykazuje.  

Kód „5NO“ – pre piateho novorodenca (v prípade päťtorčiat), ktorého matka je poistenkou 
ZP a nemá ešte pridelené rodné číslo, vykazuje sa pod číslom poistenca matky a 
súčasne sa v tom istom riadku uvedie kód 5NO. Pohyb poistenca sa v takomto 
prípade nevykazuje. 

10.  Pripočítateľné položky:   
Pripočítateľné položky je možné vykazovať aj pri začatí hospitalizácie aj pri jej ukončení na 
oddelení.  
Ak je  počas hospitalizácie na oddelení poskytnutých viacero pripočítateľných položiek, je 
potrebné pri vykazovaní v druhom a nasledujúcich riadkoch uviesť položku DEŇ (nástupu 
alebo prepustenia) a KÓD DIAGNÓZY (pri prijatí alebo prepustení). 
� transfúzne lieky uvedené v platnom Opatrení MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah 

regulácie cien v oblasti zdravotníctva   
� zdravotnícke pomôcky 
� materské mlieko – vykazuje sa pod príslušnými kódmi podľa platného opatrenia MZ 

SR  
� mimoriadne finančne náročná zdravotná starostlivosť ako jediná terapeutická 

alternatíva. Kódy lieku/ZP a výkonov sa vykazujú podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok so zdravotnou poisťovňou,  

� bunkové a tkanivové transplantáty, uvedené v platnom Opatrení Ministerstva 
zdravotníctva SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva   
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� finančne náročné výkony (napr. transplantácie) 
11.  Množstvo – počet skutočne aplikovaných balení lieku alebo častí balenia lieku (vyjadrené 

zlomkom, napr. 0.33), počet kusov zdravotníckych pomôcok, a pod. 
16. Cena v Sk – cena vzťahujúca sa k vykázanému kódu vynásobená množstvom                                                                                                                         
17. Náhrady – pre uplatnenie náhrady zdravotnou poisťovňou podľa tohto zoznamu: 
 

01 – úraz, alebo ochorenie zavinené inou osobou 
02 – pracovný úraz 
03 – ošetrenie alebo vyšetrenie v dôsledku profesionálneho poškodenia zdravia 

– choroba z povolania 
04 – ošetrenie akútnych následkov požitia alkoholu alebo omamných látok 
05 – Sociálny dôvod hospitalizácie 
06 – porušenie liečebného režimu 
07 – iný dôvod, napr.: ochranná liečba 

 
14. Kód PZS - odosielateľa – v tvare P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, 

SPP je  odbornosť útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru 
k príslušnej odbornosti 

15. Kód lekára/oddelenia - odosieľateľa – v tvare L99999SLL, kde  L99999 je  
       osobný identifikátor lekára,  SLL je odbornosť lekára 
16 .Členský štát poistenca – skratka príslušného členského štátu z predloženého dokladu 
17.  Identifikačné číslo poistenca – číslo poistenca z príslušného dokladu -  formulár E112, 

E123,  Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), náhradný certifikát k EPZP, preukaz 
zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“ 

18. Pohlavie poistenca – použijú sa znaky: M = muž, F = žena 
19. Stav poistenca – na rozlíšenie náročnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti:  

a. pre bežného poistenca –  N ako normálny stav,  
b. v prípade náročného poistenca, u ktorého počas hospitalizácie je potrebné riešiť 

minimálne tri zdravotné komplikácie, ktoré boli prítomné už pri prijatí poistenca – I ako 
náročný stav,  

c. v prípade extrémne náročného poistenca, u ktorého počas hospitalizácie je potrebné riešiť 
viac ako päť zdravotných komplikácií, ktoré boli prítomné už pri prijatí poistenca – E ako 
extrémne náročný stav.  

20. Typ výkonu: - výkon, ktorý bol počas hospitalizácie uskutočnený a nebol vykázaný ako 
ambulantný výkon, okrem výkonov s označením „S“ 
Povinná položka, 1 znak (O – operačný, S – výkony intervenčnej rádiológie, N – žiadny) 
Typ výkonu je možné vykazovať len pri ukončenej hospitalizácii na oddelení. 

21. Kód operačného výkonu – podľa platného katalógu operačných výkonov  
22. Počet operačních výkonov 
23. Kód získanej zdravotnej komplikácie – kód získanej zdravotnej komplikácie počas 

hospitalizácie. Vykazuje poskytovateľ, kde k zdravotnej komplikácií došlo. Vykazujú sa 
hodnoty : 

 
���� 0 – bez komplikácií 
���� 1 – nozokomiálna nákaza,  
���� 2 – dekubity 
���� 3 – zažívacie ťažkosti 
���� 4 – pneumónia 
���� 5 - iná    

24. Typ hospitalizácie: ide o neodkladnú alebo odkladnú ZS 
(A - neodkladná hospitalizácia , E - elektívna, P - plánovaná podľa čakacej listiny)  

25. Dátum z čakacej listiny – pôvodný dátum zaradenia poistenca na čakaciu listinu PZS. 
26. Vykáz. pridruž. diagnóza – vykázanie pridruženej diagnózy pre poistenca: ÁNO = 1, NIE 
= 0 
27. až 29. Pridružené diagnózy: vedľajšie diagnózy pacienta podľa MKCH 
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30. Prijatý s komplikáciou – v dôsledku činnosti odosielajúceho ústavného PZS,  hodnoty 
ÁNO = 1, NIE = 0. Ak je hodnota 1, v položke KÓD PZS – ODOSIEĽATEĽA a KÓD LEKÁRA – 
ODOSIEĽATEĽA sa vykážu údaje odosielajúceho ústavného poskytovateľa ZS.   

31. Dátum prijatia do PZS –  uvedie sa dátum, kedy  bol pacient prijatý do zdravotníckeho 
zariadenia. Uvedie oddelenie, ktoré pacienta prepustilo zo zdravotníckeho zariadenia, pričom 
poistenec mohol v rámci liečby absolvovať hospitalizácie na viacerých oddeleniach s rôznou 
odbornosťou – preklady). Ide o dátum prijatia poistenca do zdravotníckeho zariadenia, bez 
ohľadu na odbornosť oddelenia, čiže prvé prijatie.   

32. Dátum prepustenia z PZS – uvedie sa konečný dátum, kedy  bol pacient prepustený zo 
zdravotníckeho zariadenia. Uvedie oddelenie, ktoré pacienta prepustilo z daného 
zdravotníckeho zariadenia. 

 
Vysvetlenie pojmov 

 
 POISTENCI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR sú poistenci, ktorí sa preukážu 
u poskytovateľa preukazom zdravotnej poisťovne SR bez označenia EÚ. 
 

 POISTENCI EÚ sú poistenci členského štátu EU, EHP a Švajčiarska, ktorí sa preukážu 
u poskytovateľa formulármi  E112, E123,  Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), 
náhradným certifikátom k EPZP, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením EÚ. 
 

DOČASNÝ PREUKAZ  - zdravotnej poisťovne, je preukaz s obmedzenou platnosťou, 
vydávaný poistencom, ktorí nemajú pridelené rodné číslo. Na dočasnom preukaze slovenskej 
zdravotnej poisťovne sú namiesto rodného čísla uvedené tri položky v tvare:  

 
“Členský_štát_poistenca   Identifikačné_číslo_poistenca   Pohlavie_poistenca“ 

 
  

Spôsob vykazovania položiek RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA,  POHLAVIE POISTENCA: 

 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom zdravotnej poisťovne SR 
s vyplneným rodným číslom poistenca , poskytovateľ vykáže toto číslo poistenca podľa preukazu 
poistenca do položky RODNÉ ČÍSLO POISTENCA. Položky ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 
 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa dokladmi - formulármi E112, E123, 
Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), náhradným certifikátom k EPZP,, 
preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EU“, poskytovateľ vyplní ČLENSKÝ ŠTÁT 
POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA. Položku RODNÉ 
ČÍSLO POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 

 
Spôsob vykazovania výkonov pre poistencov do dávok:  

 
 Poskytovateľ vykáže mesačne pobočke poisťovne, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, faktúru 
alebo zúčtovací doklad s hromadnými dávkami poskytnutej zdravotnej starostlivosti  (obvyklým 
spôsobom) s údajmi za všetkých POISTENCOV ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR. V dávke uvedie 
v položke CHARAKTER DÁVKY znak N (resp. O, A). 
 

 U POISTENCOV EÚ poskytovateľ vykáže pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne, s 
ktorou má uzatvorenú zmluvu, poskytnutú zdravotnú starostlivosť po ukončení liečby, v dávkach 
za zúčtovacie obdobia, za každého POISTENCA EÚ v osobitnej faktúre (t.j. ak liečenie 
prechádzalo cez viacero zúčtovacích období (mesiacov), poskytovateľ vykáže jednu faktúru na 
jedného poistenca s dávkami za zúčtovacie obdobia príslušného poistenca). V dávkach vykáže 
v položke CHARAKTER DÁVKY znak E (resp. F,G). Prílohy k faktúre tvoria originál, kópia alebo 
opis nárokového dokladu a súčasne lekárska správa alebo záznam o ošetrení. 
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           Príloha č. 4 
Dátové rozhranie pre dopravu 
Typ dávky: 793   Vykazovanie výkonov v doprave 

Predkladá:  Poskytovateľ dopravnej starostlivosti, záchrannej ZS a leteckej ZS 
 

Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky 
 

Obsah dávky: identifikácia dávky 
  záhlavie dávky 
  vety tela dávky 
 
Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku 
Názov súboru: davka.xxx , kde xxx  je poradové číslo dávky, napr. davka.001 
 
Identifikácia dávky  
 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 
1.  CHARAKTER DÁVKY   p  char 1 
2.  TYP DÁVKY   p  int 3 
3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY   p  char 8 
4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY   p  date RRRRMMDD 
5.  ČÍSLO DÁVKY   p  int 6 
6.  POČET DOKLADOV   p  int 6 
7.  POČET MÉDIÍ  p  int 3 
8.  ČÍSLO MÉDIA   p  int 3 

9.  POISŤOVŇA-POBOČKA P int 4 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám  
 
CHARAKTER DÁVKY:  N - Nová 
 O - Opravná 
 A - aditívna, doplňujúca dávka obsahuje chýbajúce riadky  
 E - Nová dávka za POISTENCA EÚ 
 F - opravná dávka za POISTENCA EÚ 
 G - aditívna dávka za POISTENCA EÚ 
 I - nová dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
 J - opravná dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
 K - aditívna dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
   Používať veľké písmená 
TYP DÁVKY  - číselný kód dávky, 793. 
POČET DOKLADOV  - obsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky. 
ČÍSLO DÁVKY  - obsahuje číslo dávky 
POISŤOVŇA-
POBOČKA 

 - Kód zdravotnej poisťovne a pobočky, s ktorou má PZS 
uzatvorenú zmluvu, napr. 2461 
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Záhlavie dávky:   
 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 
1.  IDENTIFIKÁTOR  PZS p char 6-6 
2.  KÓD PZS p char 12-12 
3.  KÓD LEKÁRA p7  char 9-9 
4.  ÚVÄZOK LEKÁRA p7 float 3.2 
5.  ZÚČTOVACIE OBDOBIE p char RRRRMM 
6.  ČÍSLO FAKTÚRY p4 int 10 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
 
IDENTIFIKÁTOR PZS – je v tvare P99999  
KÓD PZS - je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP je  odbornosť 

útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej 
odbornosti 

KÓD LEKÁRA – je v tvare L99999SLL, kde  L99999 je osobný identifikátor lekára,  
                                                                          SLL je odbornosť lekára 
ÚVÄZOK LEKÁRA – úväzok lekára na dve desatinné miesta, napr. pri úväzku 50% uviesť 
                                    0.50  
ZÚČTOVACIE OBDOBIE – v tvare RRRRMM, kde: RRRR – rok, MM – mesiac 

ČÍSLO FAKTÚRY – číslo faktúry 
 

Veta tela dávky : 
 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 

1.  DEŇ  p int 1-2 
2.  RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ p6 char 9-10 
3.  MENO POISTENCA p2 char 1-60 
4.  KÓD DIAGNÓZY p2 char 3 - 4 
5.  STAV PREPRAVOVANEHO 

POISTENCA 
p3 char 1 

6.  PREPRAVA SPRIEVODCU p3 char 1-1 
7.  TYP PREVOZU p char 3 - 5 
8.  POČET OSOBO KILOMETROV / 

LETECKÝCH  MINÚT 
p int 5 

9.  TRASA –VÝCHODISKOVÁ STANICA –
OBEC 

p char 1-20 

10. TRASA –VÝCHODISKOVÁ STANICA –
ULICA 

p char 1-20 

11.  TRASA –CIEĽOVÁ STANICA – OBEC p char 1-20 
12. TRASA –CIEĽOVÁ STANICA - ULICA p char 1-20 
13.  ČÍSLO JAZDY/LETU p int 8 
14.  EČ VOZIDLA p char 6-7 
15.  POČET PREVEZENÝCH p int 1-2 
16.  NÁHRADY  char 2 
17.  TYP ODOSIELATEĽA p char 1 
18.  KÓD PZS – ODOSIEĽATEĽA p1 char 12 
19.  KÓD LEKÁRA – ODOSIEĽATEĽA p1 char 9 
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20.  ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA p8    char 1-3 
21.  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA p8    char 1-20 
22.  POHLAVIE POISTENCA  p8    char 1 

 

P = Povinná položka 

P1 = položka je nepovinná iba v prípade, ak TYP ODOSIELATEĽA nadobúda 
hodnotu A 

P2 = položka je nepovinná iba v prípade, ak položka TYP PREVOZU nadobúda 
hodnotu BIO 

P3 = položka je nepovinná iba v prípade, ak položka TYP PREVOZU nadobúda 
hodnotu BIO, LSPR, LSPP, LIEK  

P4 = položka sa nevyplňuje, ak sú vyplnené položky IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 
POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA . 

P5 = položka je povinná iba v prípade, ak nie je vyplnená položka RODNÉ 
POISTENCA, t.j. poistenec nemá pridelené rodné číslo 

P6 = položka je nepovinná, ak platí p2 alebo p4 

P7 = položka je povinná, ak TYP PREVOZU nadobúda hodnotu RLP, LPP, LPS . 

P8 = položka je nepovinná, ak platí p2 alebo je povinná, ak platí p5 

 
 

1. Deň - deň prevozu daného zúčtovacieho obdobia - v tvare dd. 
2. Rodné číslo poistenca, BIČ  - je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej                                                       

poisťovne SR (bez označenia EU)  v položke "Rodné číslo". Ak nie je známe rodné číslo, je v 
tejto položke uvedené bezvýznamové identifikačné číslo pridelené poistencovi                                                    
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

3. Meno poistenca – priezvisko (neskrátené) a meno poistenca (prípadne skratka mena). 
4. Kód diagnózy – kódové alfanumerické označenie diagnózy podľa MKCH 10 (Medzinárodná 

klasifikácia chorôb, 10. revízia) v troj- alebo štvormiestnom tvare bez použitia bodky alebo 
iného interpunkčného znamienka. 
Položky Rodné číslo poistenca, Meno poistenca, Kód diagnózy, Členský štát 
poistenca, Identifikačné číslo poistenca, Pohlavie poistenca sa nevypĺňajú iba  
v prípade prevozu biologického materiálu. Pri prevoze pacienta  musia byť povinne vyplnené. 

5. Stav prepravovaného – podľa špecifikácie : 
• C – chodiaci 
• S – sediaci 
• L –  ležiaci 

Pre typ prevozu BIO, LSPP, LSPR,  LIEK, LPP,  LPS a LP je nepovinná položka 
6. Preprava sprievodcu – v tvare N – bez sprievodcu, A – so sprievodcom 

Pre typ prevozu BIO, LSPP, LSPR,  LIEK, LPP,  LPS a LP je nepovinná položka. 
Sprievodcom môže byť  okrem zdravotníckeho pracovníka aj iná duševne a telesne spôsobilá 
osoba (doprovod maloletých detí, osôb neschopných samostatného pohybu) na základe 
odôvodnenia ošetrujúceho lekára.     

Na jedného prevezeného môže byť vykázaný len jeden sprievodca. 

 

7. Typ prevozu – označenie typu prevozu: 
 

RLP  – rýchla lekárska pomoc. V spádovom území sa vykazuje skutočný počet 
km. Pri preprave darcov orgánov tkanív a buniek určených na 
transplantáciu sa vykazuje na číslo príjemcu orgánov (vrátane diaľkovej) 
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RZP  – rýchla zdravotná pomoc/služba, posádku tvorí stredný zdravotný 
personál, prítomnosť lekára nie je podmienkou. V spádovom území sa 
vykazuje skutočný počet km  
 

LPP – letecký prevoz pacienta - primárny, v sprievode zdravotníckeho 
personálu 
 

LPS – letecký prevoz pacienta - sekundárny, v sprievode zdravotníckeho 
personálu 

LP – letecký prevoz bez poistenca (napr. transplantačný tím, orgán na 
transplantáciu vykazuje sa adresne na číslo poistenca – prijímateľa  

LSPP – lekárska služba prvej pomoci, t.j. návštevná, služobným, alebo 
objednaným vozidlom tam a späť  

LSPR – lekárska služba prvej pomoci vlastným (referentským) vozidlom tam 
a späť 

DZS – riadna preprava pacienta sanitným vozidlom bez zdravotníckeho 
personálu (dopravná služba sanitkami na území SR v rámci územia 
vymedzeného v zmluve), vrátane prepravy poistenca na dialýzu 

DZSD 
 

– dopravná služba diaľková (jazdy  mimo územia vymedzeného v zmluve), 
okrem dialýzy 

DZSZ –  dopravná služba sanitkou do zahraničia 

INF  – preprava s potrebou osobitného režimu (infekční pacienti, psychiatrickí 
pacienti, novorodenci v inkubátore, atď.), prevoz poistencov zaradených 
do transplantačného programu, kardiochirurgickej liečby, preprava 
pacientov v akútnych prípadoch, prevozy poistencov v čase od 
17:00hod. do 7:00hod. z a do zdravotníckych zariadení a soboty, nedele, 
sviatky od 00:00 hod do 24:00 hod 

LIEK – preprava liečiv, transfúznych liekov, orgánov, tkanív a buniek na účely 
transplantácie a ďalších ZP, vykazuje sa adresne na číslo poistenca, 
musí ísť o neštandardný prípad 

SPC – Sekundárny prevoz kriticky chorých  
BIO – preprava biologického materiálu určeného na diagnostikovanie 

V dávke do jedného riadku uviesť pre jednu jazdu (číslo jazdy), jedno 
ev.č. vozidla v jeden deň, nerozpisovať prevoz BIO pod seba do dávky 
s rovnakým číslom jazdy podľa čísla poistencov. Ak je prepravované 
BIO viackrát na rovnakej trase, rovnakým vozidlom v jeden deň, musia 
sa líšiť číslom jazdy. 
Pri prevoze BIO spoločne s poistencami v jednom vozidle v jeden deň 
a na jednej trase budú vykázané dva riadky, jeden pre typ prevozu BIO 
a druhý pre typ prevozu DZS, kde obidva riadky majú spoločný deň, 
počet km, trasu, č. jazdy , ev.č. vozidla a  počet prevezených.  
Pri prevoze BIO pre viac ako jednu zdravotnú poisťovňu sa skutočný 
počet km uvedie zainteresovaným zdravotným poisťovniam, nie 
pomerným rozpočítavaním medzi zdravotné poisťovne, tzn. ak je 
prevoz BIO realizovaný napr. pre 3 zdravotné poisťovne a skutočný 
počet km je 15 km, tak sa pre každú zdravotnú poisťovňu uvedie 15 
km.  

 
Pre typ prevozu „LIEK“ a „LP“ vypĺňa sa číslo poistenca, pre ktorého je krv, transfúzny liek, 
alebo v prípade leteckého prevozu transplantačný orgán určený, atď. 
„Územie vymedzené v zmluve“ musí byt dohodnuté v zmluvách podľa miestnych podmienok 
tak, aby krátke vzdialenosti mimo región pobočky neboli vykazované ako diaľkové prevozy a 
s ohľadom na štandardné prevozy do zariadení vyššieho, resp. nižšieho typu. To znamená, že 
prevozy mimo „územia vymedzeného v zmluve“ bude dopravca vykazovať ako diaľkové 
prevozy. Netýka sa leteckej dopravy.  
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Do typu prevozu INF je možné zaradiť len prepravu s potrebou osobitného režimu, nie je 
možné spájať tieto prevozy s inými typmi  v rámci jednej jazdy.  

Typy prevozov RLP, RZP vykazuje poskytovateľ záchrannej zdravotnej starostlivosti, 
poskytovateľ leteckej záchrannej zdravotnej služby vykazuje prevozy LPP,  LPS a LP, 
organizátor LSPP vykazuje len typ prevozu LSPP a LSPR a ostatné prevozy (vrátane LSPP, ak 
ju poskytujú) vykazujú dopravcovia poskytujúci dopravu ako službu. 

 

8. Počet osobokilometrov / letových minút :  
Počet osobokilometrov je skutočný počet kilometrov, ktoré poistenec (resp. vozidlo, 
prevážaný materiál) pri prevoze absolvoval z miesta východiskovej do cieľovej stanice. Nie je 
to priemerný alebo prepočítaný počet km. 

Pre typy prevozov DZS, DZSD, LIEK a BIO sa vykazuje skutočný počet km prejazdených 
s každým konkrétnym poistencom resp. materiálom, a to aj v prípade, že je súčasne 
prepravovaných viac pacientov. Počet km za jazdu nevyťaženého vozidla bez pacientov sa pre 
tieto typy prevozov nevykazuje. 

Pre ostatné typy prevozov (RLP, RZP, LSPP, LSPR, INF, SPC,) sa vykazuje skutočný počet 
prejazdených km z miesta východiskovej stanice vozidla do cieľovej stanice prevozu vrátane 
najkratšej cesty späť.  

Ak je uvedený sprievod u poistenca, uvádza sa skutočný počet km pre danú trasu  len pre 
prevážaného poistenca. Na sprievodcu sa km nevykazujú. 

V prípade, že v rámci jednej jazdy je spojených viac typov prevozov, km sa vykazujú podľa 
skutočnej trasy jazdy. Napr. ak na spiatočnej ceste (po rozvezení pacientov v rámci typu DZSD) 
sa vozidlo využije na prevoz podľa typu LIEK, alebo iný typ, nemôžu sa vykázať fiktívne km na 
trase pre liek a späť, ale len skutočne prejazdené km.  

Počet letových minút - do počtu letových minút dopravy LZZS je zahrnutý čas od 
vzlietnutia dopravného prostriedku LZZS, dĺžka vlastného letu s dopravou pacienta do cieľovej 
stanice a času letu späť do strediska LZZS, pokiaľ nie je pri spiatočnej ceste dopravovaný iný 
pacient. 

9. Trasa – východisková stanica - obec – východisková stanica (mesto/obec) dopravy 
poistenca. 

10. Trasa – východisková stanica - ulica - východisková stanica (ulica/číslo) dopravy 
poistenca, v prípade diaľkového prevozu okres.  

11. Trasa – cieľová stanica - obec – cieľová stanica (mesto/obec) dopravy poistenca. 
12. Trasa – cieľová stanica - ulica – cieľová stanica (ulica/číslo) dopravy poistenca v prípade 

diaľkového prevozu okres.  
13. Číslo jazdy/letu – číslo, ktoré jednoznačne, v rámci daného PZS (dopravcu) a roka, 

identifikuje jazdu/let (pre všetkých poistencov prevezených v rámci jednej jazdy/letu sa 
uvádza rovnaké číslo jazdy).  

14. EČ vozidla/typ dopravného prostriedku u LZZS - evidenčné číslo vozidla = ŠPZ vozidla 
/ L (lietadlo) V (vrtuľník)‚ 

15. Počet prevezených – celkový počet pacientov prepravených spolu v rámci jednej jazdy (na 
jedno číslo jazdy), nezávisle od poisťovne, v ktorej sú pacienti poistení. Poistenci z jednej 
zdravotnej poisťovne, ktorí boli prevezení v jednej jazde sú uvádzaní v riadkoch za sebou. 
Príklad: 
Ak sú vo vozidle prevážaní 3 poistenci z 3 zdravotných poisťovní, bude uvedený  počet 
prevezených 3 a do každej zdravotnej poisťovne bude uvedený riadok v       dávke: 
18|1234567890|MENO|I73|S|N|DZS|11|BRATISLAVA|TEHELNA|BRATISLAVA|KRAMAR
E|93|BA501BA|3||N|P12345202001|A5421020| 

  Ak sa preváža biologický materiál, tak do počtu prevezených za každú zdravotnú poisťovňu, 
pre ktorú je biologický materiál prevážaný, sa započíta  1 osoba. 
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Ak je materiál prevážaný spolu s poistencami v rámci jednej jazdy (na jeden príkaz), tak budú 
uvedené dva riadky (jeden pre materiál a druhý pre poistencov)  a počet prevezených v oboch 
riadkoch bude rovnaká hodnota, rovnajúca sa súčtu prevezených poistencov a materiálu. 

        Príklad: 
  Ak sú vo vozidle prevážaní 3 poistenci z 3 zdravotných poisťovní a biologický materiál pre 4  
zdravotné poisťovne, tak v oboch riadkoch (aj pre BIO, aj pre poistencov) bude uvedený počet 
prevezených  7. 

Pre typ prevozu LSPR, LSPP a LP je počet prevezených 0 (nula). 
V typoch prevozov INF, LPP a LPS sa môže vykazovať len jeden poistenec na jazdu (pri 
viacerých prevezených poistencov v rámci jeden jazdy v dopravnej službe sa jedná o typ 
DZS). 

16. Náhrady – pre uplatnenie náhrady zdravotnou poisťovňou podľa tohto zoznamu : 
 

01 – úraz, alebo ochorenie zavinené inou osobou 
02 – pracovný úraz 
03 – ošetrenie, alebo vyšetrenie v dôsledku profesionálneho poškodenia zdravia – 

choroba z povolania 
04 – ošetrenie akútnych následkov požitia alkoholu alebo omamných látok 
05 – sociálny dôvod hospitalizácie 
06 – porušenie liečebného režimu 
07 – iný dôvod, napr.: ochranná liečba 

 

17. Typ odosielateľa – typ odosielateľa (žiadateľa o prepravu poistenca:  
• ak ide o akútny prípad, typ odosielateľa je = A 
• ak je neakútny prípad typ odosielateľa je = N 

V prípade, ak položka TYP ODOSIELATEĽA obsahuje znak: A,  potom položky KÓD PZS a 
KÓD ODOSIEL. LEKÁRA nie sú povinné. 
Ak je TYP PREVOZU BIO, položky KÓD PZS a KÓD ODOSIEL. LEKÁRA nie sú povinné 
a TYP ODOSIELATELA je N. 

 18. Kód PZS - odosielateľa – je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, 
SPP je  odbornosť útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru 
k príslušnej odbornosti 

19.  Kód lekára/oddelenia – odosielateľa - je v tvare L99999SLL, kde  L99999 je osobný  
identifikátor lekára,  SLL je odbornosť lekára.  

20. Členský štát poistenca – skratka príslušného členského štátu z predloženého    
dokladu 

21. Identifikačné číslo poistenca – číslo poistenca z príslušného dokladu -  formulár E112, 
E123,  Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), náhradný certifikát k EPZP, preukaz 
zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“, 

 22.  Pohlavie poistenca – použijú sa nasledovné znaky: M = muž, F = žena. 
 
 
 

Vysvetlenie pojmov 
 
 POISTENCI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR sú poistenci, ktorí sa preukážu 
u poskytovateľa preukazom zdravotnej poisťovne SR bez označenia EÚ. 
 

 POISTENCI EÚ sú poistenci členského štátu EU, EHP a Švajčiarska, ktorí sa preukážu 
u poskytovateľa formulármi  E112, E123,  Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), 
náhradným certifikátom k EPZP, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením EÚ, 
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DOČASNÝ PREUKAZ  - zdravotnej poisťovne, je preukaz s obmedzenou platnosťou, 
vydávaný poistencom, ktorí nemajú pridelené rodné číslo. Na dočasnom preukaze slovenskej 
zdravotnej poisťovne sú namiesto rodného čísla uvedené tri položky v tvare:  

 
“Členský_štát_poistenca   Identifikačné_číslo_poistenca   Pohlavie_poistenca“ 

 
 

 Spôsob vykazovania položiek RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT 
POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA,  POHLAVIE POISTENCA: 

 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom zdravotnej poisťovne SR 
s vyplneným rodným číslom poistenca , poskytovateľ vykáže toto číslo poistenca podľa preukazu 
poistenca do položky RODNÉ ČÍSLO POISTENCA. Položky ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 
 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa dokladmi - formulármi E112, E123, 
Európskym preukazom zdravotného poistenia, náhradným certifikátom k EPZP, preukazom 
zdravotnej poisťovne SR s označením „EU“, poskytovateľ vyplní ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA. Položku RODNÉ ČÍSLO 
POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 

 
Spôsob vykazovania výkonov pre poistencov do dávok 

 
 Poskytovateľ vykáže mesačne pobočke poisťovne, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, faktúru 
alebo zúčtovací doklad s hromadnými dávkami poskytnutej zdravotnej starostlivosti  (obvyklým 
spôsobom) s údajmi za všetkých POISTENCOV ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR. V dávke uvedie 
v položke CHARAKTER DÁVKY znak N (resp. O, A). 
 

 U POISTENCOV EÚ poskytovateľ vykáže pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne, s 
ktorou má uzatvorenú zmluvu, poskytnutú zdravotnú starostlivosť po ukončení liečby, v dávkach 
za zúčtovacie obdobia, za každého POISTENCA EÚ v osobitnej faktúre (t.j. ak liečenie 
prechádzalo cez viacero zúčtovacích období (mesiacov), poskytovateľ vykáže jednu faktúru na 
jedného poistenca s dávkami za zúčtovacie obdobia príslušného poistenca). V dávkach vykáže 
v položke CHARAKTER DÁVKY znak E (resp. F,G). Prílohy k faktúre tvoria originál, kópia alebo 
opis nárokového dokladu a súčasne lekárska správa alebo záznam o ošetrení.  
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           Príloha č. 5 
Dátové rozhranie pre zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do 
dispenzárnej starostlivosti 
 

Typ dávky: 799  

Predkladá: Poskytovateľ ZS v ŠAS 
Poskytovateľ ZS predkladá zdravotnej poisťovni pre každý kód PZS 
(ambulanciu) a kód lekára jednu dávku za príslušné zúčtovacie 
obdobie  

 

Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky 

Obsah dávky: identifikácia dávky 
  záhlavie dávky 
  vety tela dávky 
 

Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku 
Názov súboru: davka.xxx, kde xxx je poradové číslo dávky, napr. davka.001 

Identifikácia dávky:  

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  Dĺžka 
1.  CHARAKTER DÁVKY  p   char  1  
2.  TYP DÁVKY      p  int 3 
3.  IČO ODOSIELATEĽA  DÁVKY p  char 8 
4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY  p   date   RRRRMMDD  
5.  ČÍSLO DÁVKY  p  int  6 
6.  POČET DOKLADOV  p  int  6 
7.  POČET MÉDIÍ  p  int  3  
8.  ČÍSLO MÉDIA p int 3 
9.  POISŤOVŇA-POBOČKA p Int 4 

Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 

CHARAKTER DÁVKY: N – nová 
 Používať veľké písmená 
TYP DÁVKY: 799 
IČO ODOSIELATEĽA:DÁVKY IČO poskytovateľa ZS 
POČET DOKLADOV: počet viet tela dávky 
POČET DISKIET počet diskiet, na ktorých je dávka 
ČÍSLO DISKETY poradové číslo diskety  (od 1) 

                     POISŤOVŇA-POBOČKA                  Kód zdravotnej poisťovne a pobočky,  
                                                                                     s ktorou má PZS uzatvorenú zmluvu 
Záhlavie dávky: 

1.  IDENTIFIKÁTOR  PZS p char 6 
2.  KÓD PZS p char 12 
3.  KÓD LEKÁRA p  char 9 
4.  ÚVÄZOK LEKÁRA p float 3.2 
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5.  ZÚČTOVACIE OBDOBIE p char RRRRMM 
6.  TYP STAROSTLIVOSTI n char 3 
7.  ČÍSLO FAKTÚRY n int 10 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
 
IDENTIFIKÁTOR PZS – je v tvare P99999  
KÓD PZS - je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP je  odbornosť 

útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej 
odbornosti 

KÓD LEKÁRA – je v tvare L99999SLL, kde  L99999 je osobný identifikátor lekára,  
                                                                          SLL je odbornosť lekára 
ÚVÄZOK LEKÁRA – úväzok lekára na dve desatinné miesta, napr. pri úväzku 50% uviesť 
                                    0.50  
TYP STAROSTLIVOSTI – nepovinná položka  
ČÍSLO FAKTÚRY – nepovinná položka 

Veta tela dávky: 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 

1.  RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ p1 char 9-10 

2.  ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA p2 char 1-3 

3.  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA p2 char 1-20 

4.  POHLAVIE POISTENCA  p2 char 1 

5.  PRIEZVISKO POISTENCA p char 1-36 

6.  MENO POISTENCA p char 1-24 

7.  KÓD PLATNOSTI p char 1 

8.  PLATNOSŤ OD p date RRRRMMDD 

9.  PLATNOSŤ DO  date RRRRMMDD 

10.  KÓD CHOROBY (DIAGNÓZY) p char 3-4 

11.  OBDOBIE NASLEDUJÚCEJ KONTROLY p char 1-1 

12.  NASLEDUJÚCA KONTROLA – 
FREKVENCIA 

p int 1-2 

13.  PREDPOKLADANÁ DĹŽKA DISPENZ. p3 int 1-4 

14.  DÔVOD VYRADENIA Z DISPENZ. p4 char 1-1 

15.  POZNÁMKA  char 1-50 

Povinnosť položiek má nasledujúci význam: 
 p = povinná položka 

p1 = položka je povinná, ak nie sú vyplnené položky, ČLENSKÝ ŠTÁT 
POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA , POHLAVIE 
POISTENCA 

p2 = položka je povinná, ak nie je vyplnená položka RODNÉ ČÍSLO 
POISTENCA.  

p3 = položka je povinná, ak nie je vyplnená položka PLATNOSŤ DO.  

p4 = položka je povinná, ak je vyplnená položka PLATNOSŤ DO.  

Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
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1. RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ  - je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej                                                   
poisťovne SR (bez označenia EU)  v položke "Rodné číslo". Ak nie je známe rodné číslo, je v 
tejto položke uvedené bezvýznamové identifikačné číslo pridelené poistencovi                                                    
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

4. POHLAVIE POISTENCA  - možné hodnoty: M – muž,  resp. F - žena 
7. KÓD PLATNOSTI - možné hodnoty: 

  N = nový záznam 

O = opravný záznam - oprava položiek PLATNOSŤ DO, 
OBDOBIE NASLEDUJÚCEJ KONTROLY, 
NASLEDUJÚCA KONTROLA, PREDPOKLADANÁ 
DĹŽKA DISPENZ., DÔVOD VYRADENIA Z DISPENZ., 
POZNÁMKA - oprava bude vykonaná v záznamoch, ktoré 
majú zhodu položiek 1, 2, 3, 4, 6, 10. 
Napr.: pri vyradení poistenca z dispenzarizácie do položky 
KÓD PLATNOSTI uviesť O, do položky PLATNOSŤ DO 
dátum vyradenia a do položky DÔVOD VYRADENIA Z 
DISPENZ. uviesť kód dôvodu 

Z = Zrušenie vety,  ktorá bola nesprávne zaslaná, bude 
zrušený záznam, v ktorom je zhoda položiek 1, 2, 3, 4, 6, 
10. 

8. PLATNOSŤ OD  dátum zaradenia poistenca do dispenzarizárnej 
starostlivosti 

9. PLATNOSŤ DO  - dátum vyradenia poistenca z dispenzarizárnej 
starostlivosti, je to datum predpokládaného ukončenia 
dispenzárnej starostlivosti, ak ho lekár stanoví pri 
zaradení do dispenzárnej starostlivosti. Za predpokladu 
dlhodobej starostlivosti sa uvedená dátumová položka 
nevypĺňa . 

10. KÓD CHOROBY (DIAGNÓZY)  - kód diagnózy, pre ktorú je dispenzarizovanie navrhnuté 
(bez bodky, v tvare I129) 

11. OBDOBIE NASLEDUJÚCEJ KONTROLY  
                                                            – možné hodnoty: M (mesiac), R (rok) 
12. NASLEDUJÚCA KONTROLA – FREKVENCIA 
 - dĺžka trvania do nasledujúcej kontroly  v  mesiacoch 

alebo rokoch (v závislosti od vyplnenia položky 11. 
OBDOBIE NASLEDUJÚCEJ KONTROLY,  
napr. ak nasledujúca kontrola má byť o 6 mesiacov, tak do 
položky OBDOBIE NASLEDUJÚCEJ KONTROLY uviesť 
“M” a do položky NASLEDUJÚCA KONTROLA uviesť “6”. 

13. PREDPOKLADANÁ DĹŽKA DISPENZ 
                                                            -   uviesť dĺžku predpokladaného trvania dispenzárnej 

starostlivosti v mesiacoch, kde 0 (nula) je 
predpokladaná celoživotná dispenzarizácia u príslušnej 
odbornosti, napr. 6, znamená predpokladanú dĺžku pol 
roka. 

14. DÔVOD VYRADENIA Z DISPENZ. - možné hodnoty: 

T nedodržanie plánovaného termínu bez ospravedlnenia        

S     zmena zdrav. stavu poistenca                      

E     úmrtie poistenca                                

P     zmena zdravotnej poisťovne                       

L     zmena ošetrujúceho lekára                       

I     iné, dôvod uviesť v položke POZNÁMKA  
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Vysvetlenie pojmov  

 
POISTENCI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR sú poistenci, ktorí sa preukážu u poskytovateľa 
preukazom zdravotnej poisťovne SR bez označenia EÚ. 
 
POISTENCI EÚ sú poistenci členského štátu EU, EHP a Švajčiarska, ktorí sa preukážu 
u poskytovateľa formulármi  E112, E123,  Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), 
náhradným certifikátom k EPZP, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením EÚ, 
 
DOČASNÝ PREUKAZ  - zdravotnej poisťovne, je preukaz s obmedzenou platnosťou, vydávaný 
poistencom, ktorí nemajú pridelené rodné číslo. Na dočasnom preukaze slovenskej zdravotnej 
poisťovne sú namiesto rodného čísla uvedené tri položky v tvare:  

 
“Členský_štát_poistenca   Identifikačné_číslo_poistenca   Pohlavie_poistenca“ 

 
Spôsob vykazovania položiek RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA,  POHLAVIE POISTENCA: 
 

 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom zdravotnej poisťovne SR 
s vyplneným rodným číslom poistenca, poskytovateľ vykáže toto číslo poistenca podľa preukazu 
poistenca do položky RODNÉ ČÍSLO POISTENCA. Položky ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 
 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa dokladmi - formulármi E112, E123, 
Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), náhradným certifikátom k EPZP, 
preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EU“, poskytovateľ vyplní ČLENSKÝ ŠTÁT 
POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA. Položku RODNÉ 
ČÍSLO POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 
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Príloha č. 6 

 
Dátové rozhranie pre návrh na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich 
na poskytnutie zdravotnej starostlivosti  
 
Typ dávky: 798  Vykazovanie návrhov na zaradenie do zoznamu poistencov 

čakajúcich na poskytnutie ZS 

Podľa zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdravotná 
poisťovňa zaraďuje poistencov na čakaciu listinu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu  a vedie  zoznam  takýchto poistencov. Návrh na 
zaradenie do čakacej listiny, ktorý obsahuje aj predpokladanú dobu čakania, vyhotovuje 
poskytovateľ. 
 
Predkladajú:  poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, podľa zmluvne dohodnutého rozsahu 

zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou,  
 
Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky 
Obsah dávky:  identifikácia dávky 
  záhlavie dávky 
  vety tela dávky 
Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku 
Názov súboru: davka.xxx, kde xxx je poradové číslo dávky, napr. davka.001 

Pre jedno obdobie dávka obsahuje údaje za jednu ambulanciu/oddelenie. 

 
Identifikácia dávky: 

 
No. Popis položky povinnos ť dátový typ d ĺžka 

1.  CHARAKTER DÁVKY   p  char 1 
2.  TYP DÁVKY   p  int 3 
3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY   p  char 8 
4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY   p  date RRRRMMDD 
5.  ČÍSLO DÁVKY   p  int 6 
6.  POČET DOKLADOV   p  int 6 
7.  POČET MÉDIÍ   p  int 3 
8.  ČÍSLO MÉDIA   p  int 3 

9.  POISŤOVŇA-POBOČKA P int 4 

 
Vysvetlivky k položkám: 
 
CHARAKTER DÁVKY:  N - Nová, Používať veľké písmená 
TYP DÁVKY  - číselný kód dávky, 798 
POČET DOKLADOV  - obsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky. 
ČÍSLO DÁVKY  - obsahuje číslo dávky 
POISŤOVŇA-
POBOČKA 

 - Kód zdravotnej poisťovne a pobočky, s ktorou má PZS 
uzatvorenú zmluvu, napr. 2461 
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Záhlavie dávky : 
 

No. Popis položky  povinnos ť Dátový typ  dĺžka 
1.  IDENTIFIKÁTOR  PZS p char 6 
2.  KÓD PZS p char 12 

3.  OBDOBIE HLÁSENIA OD p Date RRRRMMDD 
4.  OBDOBIE HLÁSENIA DO  Date RRRRMMDD 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
 
IDENTIFIKÁTOR PZS – je v tvare P99999  
KÓD PZS - je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP je  odbornosť 

útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej 
odbornosti 

OBDOBIE HLÁSENIA OD - v tvare RRRRMMDD, kde RRRR – rok, MM – mesiac, DD – 
deň 
OBDOBIE HLÁSENIA DO - v tvare RRRRMMDD, kde RRRR – rok, MM – mesiac, DD – 
deň 
 
Veta tela dávky: 
 

1.  RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ p1 char 9-10 

2.  ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA p2 char 2 

3.  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA p2 char 1-20 

4.  POHLAVIE POISTENCA p2 char 1 

5.  PRIEZVISKO POISTENCA p char 1-36 

6.  MENO POISTENCA p char 1-24 

7.  DÁTUM NAVRHNUTIA NA ZARADENIE DO ZOZNAMU 
ČAKAJÚCICH NA POSKYTNUTIE ZS 

p date RRRRMMDD 

8.  DÁTUM PLÁNOVANÉHO POSKYTNUTIA VÝKONU  date RRRRMMDD 

9.  KÓD ODOSIELAJÚCEHO PZS p3 char 12   

10.  KÓD ODOSIELAJÚCEHO LEKÁRA p3 char 9 

11.  KÓD DIAGNÓZY p char 3-4 

12.  DÁTUM VYRADENIA ZO ZOZNAMU p4 date RRRRMMDD 

13.  DÔVOD VYRADENIA ZO ZOZNAMU p4 char 1 

14.  KÓD VÝKONU PLÁNOVANEJ ZS p char 1-8 

15.  MNOŽSTVO p float 8.2 

16.  CENA V SK p float 10.2 

17.  KÓD LIEKU/ZP  char 5-6 

18.   MNOŽSTVO   float 8.2 

19.   CENA V SK  float 10..2 

 
Povinnosť položiek má nasledujúci význam: 
p    =    položky sú povinné 
p1 = položka je povinná, ak nie sú vyplnené položky Členský štát   
                  poistenca, Identifikačné číslo poistenca, Pohlavie poistenca 
p2 =    položka je povinná, ak nie je vyplnené položka Rodné číslo poistenca 
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p3 =  položka je povinná, ak je v položke 14 Kód výkonu plánovanej ZS uvedený   
                  výkon SVLZ   
p4        =    položka je povinná, iba pri vyradení poistenca zo zoznamu čakajúcich na  
                  poskytnutie zdravotnej starostlivosti 

 
1. Rodné číslo poistenca, BIČ  - je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej                                                       

poisťovne SR (bez označenia EU)  v položke "Rodné číslo". Ak nie je známe rodné číslo, je v 
tejto položke uvedené bezvýznamové identifikačné číslo pridelené poistencovi Úradom pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

2. Členský štát poistenca – skratka príslušného členského štátu z predloženého dokladu 
3. Identifikačné číslo poistenca – číslo poistenca z príslušného dokladu - preukaz 

zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“, 
4. Pohlavie poistenca – použijú sa znaky: M = muž, F = žena 
5. Priezvisko poistenca – priezvisko (neskrátené)   
6. Meno poistenca – meno poistenca (prípadne skratka mena) 
7. Dátum návrhu na zaradenie poistenca do zoznamu čakajúcich na poskytnutie ZS 

– dátum navrhnutia na zaradenie, uvádzaný poskytovateľom ZS  
8. Dátum poskytnutia plánovaného výkonu  
9. Kód odosielajúceho PZS – v tvare P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, 

SPP je  odbornosť útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru 
k príslušnej odbornosti 

10. Kód odosielajúceho lekára – kde  L99999 je osobný identifikátor lekára, SLL je 
odbornosť lekára 

11. Kód diagnózy – kódové alfanumerické označenie diagnózy podľa MKCH 10 (Medzinárodná 
klasifikácia chorôb, 10. revízia) v troj- až štvormiestnom tvare bez použitia bodky alebo iného 
interpunkčného znamienka, napr. v tvare I129.  

12. Dátum vyradenia zo zoznamu - vypĺňa sa iba pri uvedení dôvodov vyradenia zoznamu v 
položke 13. Nevypĺňa sa pri poskytnutí plánovanej zdravotnej starostlivosti, pre ktorú bol 
poistenec zaradený do čakacej listiny 

13. Dôvod vyradenia zo zoznamu – možné hodnoty: 
T -  nedodržanie plánovaného termínu poskytnutia zdravotnej starostlivosti       
           poistencom bez ospravedlnenia  
S -  zmena zdravotného stavu poistenca                      
E -  úmrtie poistenca                                
P -  zmena zdravotnej poisťovne                       
N -  poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri diagnóze, pre ktorú bol 
           poistenec zaradený do zoznamu čakajúcich                    
I   -  iné 
Táto položka sa nevypĺňa po poskytnutí plánovaného výkonu, vypĺňa na sa iba pri vyššie 
uvedených dôvodov vyradenia. 

14. Kód výkonu plánovanej ZS – plánované výkony, pre ktoré sú vedené čakacie listiny 
(diagnostické aj terapeutické výkony podľa platného Katalógu výkonov, kódy výkonov JZS, 
kódy operačných výkonov počas ústavnej ZS)  

15. Množstvo – počet výkonov   
16. Cena v Sk – cena vzťahujúca sa k vykázanému kódu vynásobená množstvom 
17. Kód lieku/ZP, pre poskytnutie ktorých sú vedené čakacie listiny:   

� lieky (transfúzne, finančne mimoriadne náročné, mimoriadny dovoz) 
� zdravotnícke pomôcky – finančne náročné, osobitne uhrádzané 

18. Množstvo – počet skutočne aplikovaných balení lieku alebo častí balenia lieku (vyjadrené 
zlomkom, napr. 0.33), počet kusov zdravotníckych pomôcok 

19. Cena v Sk – cena vzťahujúca sa k vykázanému kódu lieku/ZP, vynásobená množstvom                                                                                                                         
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Spôsob vykazovania položiek RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT 
POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA: 
U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom zdravotnej poisťovne SR s vyplneným 
rodným číslom poistenca , poskytovateľ vykáže toto číslo poistenca podľa preukazu poistenca do 
položky RODNÉ ČÍSLO POISTENCA. Položky ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ 
ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 
 
U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom slovenskej zdravotnej poisťovne 
s označením EÚ, poskytovateľ vyplní ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 
POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA. Položky RODNÉ ČÍSLO POISTENCA sa v tomto prípade 
nevyplňuje. 
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Metodické usmernenie č. 10/2006 
o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych 

poukazov elektronickou formou 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
 Toto metodické usmernenie vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
podľa § 20 ods. 2 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
 

Článok 2 
 

1) Lekáreň spracováva prijaté lekárske predpisy a výpisy z lekárskych predpisov 
elektronickou formou podľa dátového rozhrania, ktoré je uvedené v prílohe č. 1. 

 
2) Lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok spracováva prijaté lekárske poukazy 

elektronickou formou podľa dátového rozhrania, ktoré je uvedené v prílohe č. 2. 
 

3) Lekárske poukazy na optické zdravotnícke pomôcky  spracúva očná optika  elektronickou 
formou  podľa dátového rozhrania uvedeného v prílohe č.3. 

 
4) Dátové rozhranie podľa odsekov č. 1 až 3 je rovnaké pre všetky zdravotné poisťovne. 

 
5) Lekárske predpisy a lekárske poukazy spracované podľa odsekov 1) až 3) fakturujú 

lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky príslušnej zdravotnej poisťovni. 
 

6) Lekárske predpisy a lekárske poukazy s dátum výdaja lieku/zdravotníckej 
pomôcky/optickej pomôcky v roku 2006 a starším, fakturujú lekárne a výdajne 
zdravotníckych pomôcok príslušnej zdravotnej poisťovni v pôvodných dátových 
rozhraniach, s pôvodnými kódmi lekárov v osobitnej reklamačnej faktúre. 

 
 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenie 

 
 Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007. 
 
 
 
 
 V Bratislave 8.11.2006 
 
 
 
           MUDr. Ján Gajdoš, v.r. 
          predseda 
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Príloha č. 1 
 
Dátové rozhranie pre spracovávanie lekárskych predpisov a výpisov 
z lekárskych predpisov 
 
Typ dávky: 737 Lekárske predpisy 

Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky 
 
 
Obsah dávky:  identifikácia dávky 
  záhlavie dávky 
  vety tela dávky 
 
Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku 
Názov súboru: davka.xxx, kde xxx je poradové číslo dávky, napr. davka.001 
 

Identifikácia dávky: 

No. Popis položky povinnos ť dátový typ  dĺžka 
1.  CHARAKTER DÁVKY   p  char  1  
2.  TYP DÁVKY   p  char  3-3  
3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY   p  char  8  
4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY   p  date  RRRRMMDD  
5.  ČÍSLO DÁVKY   p  int  6  
6.  POČET DOKLADOV   p  int  6  
7.  POČET MÉDIÍ   p  int  3  
8.  ČÍSLO MÉDIA   p  int  3  

9.  POISŤOVŇA-POBOČKA p Int 4 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 

CHARAKTER DÁVKY:      N  - nová 
 O  - opravná   
                                                E - nová dávka za POISTENCA EU  
                                                F - opravná dávka za POISTENCA EU  
 I - nová dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
 J - opravná dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z. z. 
 Používať veľké písmená 
 
TYP DÁVKY -  číselný kód je špecifikovaný pri popise štruktúry 
                                                  každej dávky. 
POČET DOKLADOV    -       obsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky. 
ČÍSLO DÁVKY    -  je v prípade číselníkov, cenníkov a  v osobitne         

špecifikovaných prípadoch nepovinnou položkou. 
                  POISTOVNA-POBOCKA  -     Kód zdravotnej poisťovne a pobočky,  

s ktorou má PZS uzatvorenú zmluvu 
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Záhlavie dávky: 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 

1.  ČÍSLO FAKTÚRY  p   int  10  
2.  ZÚČTOVACIE OBDOBIE  p   char  RRRRMM  
3.  IDENTIFIKÁTOR PZS  p  char  6 

4.  KÓD PZS   p  char  12 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
ČÍSLO FAKTÚRY – číslo faktúry PZS 
ZÚČTOVACIE OBDOBIE – v tvare RRRRMM, kde: RRRR – rok, MM – mesiac 
IDENTIFIKÁTOR PZS – je  v tvare P99999  
KÓD PZS - je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP je  odbornosť 

útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej 
odbornosti 

 

Veta tela dávky (za každý lekársky predpis): 

No. Popis položky  povinnos ť dátový 
typ  

Dĺžka 

1.   PORADOVÉ ČÍSLO LEKÁRSKEHO 
PREDPISU  

p  int  5  

2.   RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ   p6  char  9-10  
3.   DÁTUM PREDPISU  p  date RRRRMMDD 
4.   DÁTUM VÝDAJA  p  date  RRRRMMDD  
5.   KÓD PZS PREDPISUJÚCEHO LEKÁRA  P7 char  12 
6.   KÓD PREDPISUJÚCEHO LEKÁRA  p  char  9  
7.   POPLATOK ZA SLUŽBY HRADENÝ 

POISTENCOM 
p char 1 

8.   KÓD LIEKU 1  p1  int  5-5  
9.   ROZLIŠOVACÍ ZNAK LIEKU 1 p1a  char  1  
10.  DIAGNÓZA 1 p1a  char  3-4 
11.  MNOŽSTVO 1  p1a  float  5.3  
12.  CENA HRADENÁ POISŤOVŇOU 1  p1a  float  8.2  
13.  CENA HRADENÁ POISTENCOM 1  p1a  float  8.2  
14.  KÓD PZS ODPORÚČAJÚCEHO LEKÁRA 

1 
p1b char 12 

15.  KÓD ODPORÚČAJÚCEHO LEKÁRA 1 p1b char 9 
16.  KÓD LIEKU 2  p2  int  5-5  
17.  ROZLIŠOVACÍ ZNAK LIEKU 2 p2a  char  1  
18.  DIAGNÓZA 2 p2a  char 3-4 
19.  MNOŽSTVO 2  p2a  float  5.3  
20.  CENA HRADENÁ POISŤOVŇOU 2  p2a  float  8.2  
21.  CENA HRADENÁ PACIENTOM 2  p2a  float  8.2  
22. KÓD PZS ODPORÚČAJÚCEHO LEKÁRA 

2 
p2b char 12 

23.  KÓD ODPORÚČAJÚCEHO LEKÁRA 2 p2b char 9 
24. ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA p5 char 1-3 
25. IDENTIFIKAĆNĚ ČÍSLO POISTENCA p5 char 1-20 
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26. POHLAVIE POISTENCA p5 char 1 
 

Vysvetlenie použitých skratiek: 
p - povinná položka 
p1 - položka je povinná pre identifikáciu 1. lieku na lekárskom predpise 
p1a - položka je povinná, ak je vyplnená položka KÓD LIEKU 1 
p1b - položka je povinná, ak je 1. liek predpísaný na odporúčanie 
  odborného lekára a zároveň je jeho kód uvedený na 2. strane  
  lekárskeho predpisu 
p2 - položka je povinná pre identifikáciu 2. lieku na lekárskom predpise 
 
p2a - položka je povinná, ak je vyplnená položka KÓD LIEKU 2 
p2b - položka je povinná, ak je liek predpísaný na odporúčanie 
  odborného lekára a zároveň je jeho kód uvedený na 2. strane  
  lekárskeho predpisu 
p5 - položka je povinná iba v prípade, ak nie je vyplnená položka 
                      RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, t.j. poistenec nemá pridelené rodné 
                      číslo  
p6 - položka sa nevyplňuje, ak sú vyplnené položky IDENTIFIKAČNÉ 
                     ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, POHLAVIE 
                     POISTENCA   
p7 - položka sa nevyplňuje iba v prípade, že v položke č. 6 KÓD 

PREDPISUJÚCEHO LEKÁRA je uvedený kód lekára s odbornosťou 099 – 
lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke 

 
Všetky hodnoty v položkách obsahujúcich kódy sú povinne číselné hodnoty. Nesmú 

obsahovať písmená alebo iné znaky. 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
 
RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ   - je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej                                                       

poisťovne SR (bez označenia EU)  v položke "Rodné číslo". Ak nie je známe 
rodné číslo, je v tejto položke uvedené bezvýznamové identifikačné číslo 
pridelené poistencovi  Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je to 
údaj uvedený na preukaze zdravotnej poisťovne SR                                                   

DIAGNÓZA - podľa MKCH 10 
KÓD PREDPISUJÚCEHO LEKÁRA - má nasledovnú štruktúru: 
                                                                          L99999SLL, kde 
                                                                           L99999 - je osobný identifikátor lekára, 
                                                                           SLL - kód odbornosti lekára   
KÓD PZS PREDPISUJÚCEHO  LEKÁRA – má nasledovnú štruktúru: 
                                                                           P99999SPPYZZ, kde  
                                                                           P99999 - je identifikátor PZS,  
                                                                           SPP - je odbornosť útvaru,  
                                                                           Y - je druh špecializovaného útvaru,  
                                                                           ZZ - je poradové číslo útvaru k príslušnej odb.                    
KÓD ODPORÚČAJÚCEHO LEKÁRA  -  má nasledovnú štruktúru:  
 L99999SLL, kde 
                                                                            L99999 - je osobný identifikátor lekára, 
                                                                            SLL -kód odbornosti lekára 
KÓD PZS ODPORÚČAJÚCEHO LEKÁRA - má nasledovnú štruktúru: 
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                                                                            P99999SPPYZZ, kde  
                                                                            P99999 je identifikátor PZS,  
                                                                            SPP je odbornosť útvaru,  
                                                                             Y je druh špecializovaného útvaru,  
                                                                             ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej odb.                    
 
POPLATOK ZA SLUŽBY HRADENÝ PACIENTOM - sa vykazuje sa nasledovne: 
  - pacient uhradil poplatok, uvedie znak „P“ 
 - pacient neuhradil poplatok, tzn. je oslobodený od poplatku, 

uvedie sa  znak „O“  
 - pacient uhradil zníženú výšku poplatku, uvedie sa  znak „Z“  
 
            
ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA – skratka príslušného členského štátu z predloženého dokladu  
 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA – číslo poistenca z príslušného dokladu -  formulár E112, 
E123,  Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), náhradný certifikát k EPZP, preukaz 
zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“, 
 
POHLAVIE POISTENCA – použijú sa nasledovné znaky: M = muž, F = žena 
 
 

Vysvetlenie pojmov  
 

 
POISTENCI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR sú poistenci, ktorí sa preukážu u poskytovateľa 
preukazom zdravotnej poisťovne SR bez označenia EÚ. 
 
POISTENCI EÚ sú poistenci členského štátu EU, EHP a Švajčiarska ktorí sa preukážu 
u poskytovateľa formulármi  E112, E123,  Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), 
náhradným certifikátom k EPZP, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením EÚ, 
 
DOČASNÝ PREUKAZ   - zdravotnej poisťovne, je preukaz s obmedzenou platnosťou, vydávaný 
poistencom, ktorí nemajú pridelené rodné číslo. Na dočasnom preukaze slovenskej zdravotnej 
poisťovne sú namiesto rodného čísla uvedené tri položky v tvare:  

 
“Členský_štát_poistenca   Identifikačné_číslo_poistenca   Pohlavie_poistenca“ 

 
  
Spôsob vykazovania položiek RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA,  POHLAVIE POISTENCA: 

 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom zdravotnej poisťovne SR 
s vyplneným rodným číslom poistenca , poskytovateľ vykáže toto číslo poistenca podľa preukazu 
poistenca do položky RODNÉ ČÍSLO POISTENCA. Položky ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 
 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa dokladmi - formulármi E112, E123, 
Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), náhradným certifikátom k EPZP, 
preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EU“, poskytovateľ vyplní ČLENSKÝ ŠTÁT 
POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA. Položku RODNÉ 
ČÍSLO POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 
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Spôsob vykazovania  
 

 Lekáreň vykáže pobočke poisťovne faktúru s hromadnými dávkami prijatých lekárskych 
predpisov a výpisov z lekárskych predpisov s údajmi za všetkých POISTENCOV ZDRAVOTNEJ 
POISŤOVNE SR. V dávke uvedie v položke CHARAKTER DÁVKY znak N (resp. O). 

 

 U POISTENCOV EU lekáreň vykáže pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne prijaté 
lekárske predpisy a výpisy z lekárskych predpisov v dávke za zúčtovacie obdobie za každého 
POISTENCA EU v osobitnej faktúre. V dávke vykáže v položke CHARAKTER DÁVKY znak E 
(resp. F). Prílohy k faktúre tvoria originál, kópia alebo opis nárokového dokladu a súčasne 
lekársky predpis alebo výpis z lekárskeho predpisu.  
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Príloha č. 2 
 
Dátové rozhranie pre spracovávanie lekárskych pouka zov (okrem o čnej optiky) 
 
Typ dávky: 739  Lekárske poukazy (okrem optiky) 

Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky 
 
Obsah dávky:  identifikácia dávky 
  záhlavie dávky 
  vety tela dávky 
 
Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku 
Názov súboru: davka.xxx , kde xxx  je poradové číslo dávky, napr. davka.001 
 

Identifikácia dávky: 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  Dĺžka 
1.  CHARAKTER DÁVKY   p  char  1  
2.  TYP DÁVKY   p  int  3-3  
3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY   p  char  8  
4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY   p  date  RRRRMMDD  
5.  ČÍSLO DÁVKY   p  int  6  
6.  POČET DOKLADOV   p  int  6  
7.  POČET MÉDIÍ   p  int  3  
8.  ČÍSLO MÉDIA    p  int  3  

9.  POISTOVNA-POBOCKA p int 4 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 

CHARAKTER DÁVKY: N  - nová 
 O  - opravná   
                                          E - nová dávka za POISTENCA EU  
                                          F - opravná dávka za POISTENCA EU  
 I - nová dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
 J - opravná dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z. z. 
 Používať veľké písmená 
 
TYP DÁVKY -  číselný kód je špecifikovaný pri popise štruktúry 
                                                  každej dávky. 
POČET DOKLADOV    -       obsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky. 
ČÍSLO DÁVKY    -  je v prípade číselníkov, cenníkov a  v osobitne 

        špecifikovaných prípadoch nepovinnou položkou. 
                  POISTOVNA-POBOCKA  -     Kód zdravotnej poisťovne a pobočky,  

s ktorou má PZS uzatvorenú zmluvu 
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Záhlavie dávky: 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 

1.  ČÍSLO FAKTÚRY  p   int  10  
2.  ZÚČTOVACIE OBDOBIE  p   char  RRRRMM  
3.  IDENTIFIKÁTOR PZS  p  char  6 

4.  KÓD PZS   p  char  12 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
ČÍSLO FAKTÚRY  – číslo faktúry PZS 
ZÚČTOVACIE OBDOBIE  – v tvare RRRRMM, kde: RRRR – rok, MM – mesiac 
IDENTIFIKÁTOR PZS  – je v tvare P99999  
KÓD PZS - je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP je  odbornosť 

útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej 
odbornosti 

Veta tela dávky  (za každú zdravotnú pomôcku): 

No. Popis položky  povinnos ť dátový 
typ  

Dĺžka 

1.  PORADOVÉ ČÍSLO POUKAZU  p  int  5 

2.  RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ p4  char  9-10 
3.  DÁTUM PREDPISU  p  date RRRRMMDD 
4.  DÁTUM VÝDAJA  p date  RRRRMMDD 
5.  KÓD PZS PREDPISUJUCEHO LEKÁRA  p char  12 
6.  KÓD PREDPISUJUCEHO LEKÁRA  p char  9 
7.  POPLATOK ZA SLUŽBY HRADENÝ    

PACIENTOM 
p char 1 

8.  POŠTOVNÉ    float  3.2 
9.  KÓD POMÔCKY  p  int  5-5 

10.  ROZLIŠOVACÍ ZNAK  p  Char 1 
11.  DIAGNÓZA  p  char 3-4 
12.  MNOŽSTVO  p  int  3 
13.  CENA HRADENÁ POISŤOVŇOU  p  float  8.2 
14.  CENA HRADENÁ PACIENTOM  p  float  8.2 
15. KÓD PZS NAVRHUJÚCEHO LEKÁRA p1 char 12 

16.  KÓD NAVRHUJÚCEHO LEKÁRA p1    char  9 

17. ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA p3 char 1-3 

18. IDENTIFIKAĆNĚ ČÍSLO POISTENCA p3 char 1-20 

19. POHLAVIE POISTENCA p3 char 1 

 
Povinnosť položiek má nasledujúci význam: 

p  -    povinná položka 
p1 -    položka je povinná, ak je pomôcka predpísaná na návrh  

      odborného lekára a kód navrhujúceho lekára je uvedený 
     na 2. strane poukazu 

p3 - položka je povinná iba v prípade, ak nie je vyplnená položka 
                     RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, t.j. poistenec nemá pridelené rodné 
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                     číslo  
p4 - položka sa nevyplňuje, ak sú vyplnené položky IDENTIFIKAČNÉ 
                     ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, POHLAVIE 
                     POISTENCA   

 
 
Všetky hodnoty v položkách obsahujúcich kódy sú povinne číselné hodnoty. Nesmú 

obsahovať písmená alebo iné znaky. 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
 
RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ   - je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej                                                       

poisťovne SR (bez označenia EU)  v položke "Rodné číslo". Ak nie je známe 
rodné číslo, je v tejto položke uvedené bezvýznamové identifikačné číslo 
pridelené poistencovi  Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je to 
údaj uvedený na preukaze zdravotnej poisťovne SR                                                   

DIAGNÓZA - podľa MKCH 10 
KÓD PREDPISUJÚCEHO LEKÁRA - má nasledovnú štruktúru: 
                                                                          L99999SLL, kde 
                                                                           L99999 - je osobný identifikátor lekára, 
                                                                           SLL - kód odbornosti lekára   
KÓD PZS PREDPISUJÚCEHO  LEKÁRA – má nasledovnú štruktúru: 
                                                                           P99999SPPYZZ, kde  
                                                                           P99999 - je identifikátor PZS,  
                                                                           SPP - je odbornosť útvaru,  
                                                                           Y - je druh špecializovaného útvaru,  
                                                                           ZZ - je poradové číslo útvaru k príslušnej odb.                    
KÓD NAVRHUJÚCEHO LEKÁRA  -  má nasledovnú štruktúru:  
  L99999SLL, kde 
                                                                            L99999 - je osobný identifikátor lekára, 
                                                                            SLL -kód odbornosti lekára 
KÓD PZS NAVRHUJÚCEHO LEKÁRA - má nasledovnú štruktúru: 
                                                                            P99999PPYZZ, kde  
                                                                            P99999 je identifikátor PZS,  
                                                                            SPP je odbornosť útvaru,  
                                                                             Y je druh špecializovaného útvaru,  
                                                                             ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej odb.                    
 
POPLATOK ZA SLUŽBY HRADENÝ PACIENTOM - sa vykazuje sa nasledovne: 
  - pacient uhradil poplatok, uvedie znak „P“ 
 - pacient neuhradil poplatok, tzn. je oslobodený od poplatku, 

uvedie sa  znak „O“  
 - pacient uhradil zníženú výšku poplatku, uvedie sa  znak „Z“  
 
            
ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA – skratka príslušného členského štátu z predloženého dokladu  
 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA – číslo poistenca z príslušného dokladu -  formulár E112, 
E123,  Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), náhradný certifikát k EPZP, preukaz 
zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“, 
 
POHLAVIE POISTENCA – použijú sa nasledovné znaky: M = muž, F = žena 
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Vysvetlenie pojmov  
 

 
POISTENCI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR sú poistenci, ktorí sa preukážu u poskytovateľa 
preukazom zdravotnej poisťovne SR bez označenia EÚ. 
 
POISTENCI EÚ sú poistenci členského štátu EU, EHP a Švajčiarska, ktorí sa preukážu 
u poskytovateľa formulármi  E112, E123,  Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), 
náhradným certifikátom k EPZP, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením EÚ, 
 
DOČASNÝ PREUKAZ   - zdravotnej poisťovne, je preukaz s obmedzenou platnosťou, vydávaný 
poistencom, ktorí nemajú pridelené rodné číslo. Na dočasnom preukaze slovenskej zdravotnej 
poisťovne sú namiesto rodného čísla uvedené tri položky v tvare:  

 
“Členský_štát_poistenca   Identifikačné_číslo_poistenca   Pohlavie_poistenca“ 

 
  
Spôsob vykazovania položiek RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA,  POHLAVIE POISTENCA: 

 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom zdravotnej poisťovne SR 
s vyplneným rodným číslom poistenca , poskytovateľ vykáže toto číslo poistenca podľa preukazu 
poistenca do položky RODNÉ ČÍSLO POISTENCA. Položky ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 
 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa dokladmi - formulármi E112, E123, 
Európskym preukazom poistenca (EPZP), náhradným certifikátom k EPZP, preukazom 
zdravotnej poisťovne SR s označením „EU“, poskytovateľ vyplní ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA. Položku RODNÉ ČÍSLO 
POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 

 
Spôsob vykazovania  

 
 Výdajňa zdravotníckych pomôcok alebo lekáreň vykáže zdravotnej poisťovni faktúru s 
hromadnými dávkami prijatých lekárskych poukazov (spôsobom dohodnutým v zmluve) s údajmi 
za všetkých POISTENCOV ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR. V dávke uvedie v položke 
CHARAKTER DÁVKY znak N (resp. O). 

 

 U POISTENCOV EU výdajňa zdravotníckych pomôcok alebo lekáreň vykáže pobočke 
príslušnej zdravotnej poisťovne prijaté lekárske poukazy v dávke za zúčtovacie obdobie, za 
každého POISTENCA EU v osobitnej faktúre. V dávke vykáže v položke CHARAKTER DÁVKY 
znak E (resp. F). Prílohy k faktúre tvoria originál, kópia alebo opis nárokového dokladu a súčasne 
lekársky poukaz. 
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Príloha č. 3 
 
Dátové rozhranie pre spracovávanie lekárskych pouka zov – o čná optika  
 

Typ dávky: 738  Lekárske poukazy – očná optika 

Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky 
 
Obsah dávky:  identifikácia dávky 
  záhlavie dávky 
  vety tela dávky 
 
Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku 
Názov súboru: davka.xxx , kde xxx  je poradové číslo dávky, napr. davka.001 
 
Identifikácia dávky: 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  Dĺžka 
1.  CHARAKTER DÁVKY   P  char  1  
2.  TYP DÁVKY   p  int  3-3  
3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY   p  char  8  
4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY   p  date  RRRRMMDD  
5.  ČÍSLO DÁVKY   p  int  6  
6.  POČET DOKLADOV   p  int  6  
7.  POČET MÉDIÍ   p  int  3  
8.  ČÍSLO MÉDIA  p  int  3  

9.  POISTOVNA-POBOCKA p Int 4 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 

CHARAKTER DÁVKY: N  - nová 
 O  - opravná   
                                          E - nová dávka za POISTENCA EU  
                                          F - opravná dávka za POISTENCA EU  
 I - nová dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z.z. 
 J - opravná dávka za bezdomovca, cudzinca (mimo EÚ), 

poistencov podľa §9 ods. (3) zákona č. 580/2005 Z. z. 
 
 Používať veľké písmená 
 
TYP DÁVKY -  číselný kód je špecifikovaný pri popise štruktúry 
                                                  každej dávky. 
POČET DOKLADOV    -       obsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky. 
ČÍSLO DÁVKY    -  je v prípade číselníkov, cenníkov a  v osobitne 

        špecifikovaných prípadoch nepovinnou položkou. 
                  POISTOVNA-POBOCKA  -     Kód zdravotnej poisťovne a pobočky,  

s ktorou má PZS uzatvorenú zmluvu 
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Záhlavie dávky: 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  dĺžka 

1.  ČÍSLO FAKTÚRY  p   int  10  
2.  ZÚČTOVACIE OBDOBIE  p   char  RRRRMM  
3.  IDENTIFIKÁTOR PZS  p  char  6 

4.  KÓD PZS   p  char  12 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
ČÍSLO FAKTÚRY  – číslo faktúry PZS 
ZÚČTOVACIE OBDOBIE  – v tvare RRRRMM, kde: RRRR – rok, MM – mesiac 
IDENTIFIKÁTOR PZS  – je v tvare P99999  
KÓD PZS - je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP je  odbornosť 

útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej 
odbornosti 

Veta tela dávky  (za každý poukaz a pomôcku): 

No. Popis položky  povinnos ť dátový typ  Dĺžka 
1.  PORADOVÉ ČÍSLO POUKAZU  p  int  5 

2.  RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ  p2  char 9-10 
3.  DÁTUM PREDPISU p  date RRRRMMDD 
4.  DÁTUM VÝDAJA  p  date  RRRRMMDD 
5.   KÓD PZS PREDPISUJUCEHO  

LEKÁRA 
p char 12 

6.  KÓD PREDPISUJUCEHO LEKÁRA  p  char  9 
7.  KÓD OPTICKEJ POMÔCKY  p  int 5 
8.  DIAGNÓZA p  char 3-4 
9.  MNOŽSTVO  p  int  2 

10.  CENA HRADENÁ POISŤOVŇOU  p  float  8.2 
11.  CENA HRADENÁ POISTENCOM  p  float  8.2 
12. ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA p1 char 1-3 

13. IDENTIFIKAĆNĚ ČÍSLO 
POISTENCA 

p1 char 1-20 

14. POHLAVIE POISTENCA p1 char 1 

 
Povinnosť položiek má nasledujúci význam: 

p               -   povinná položka 
p1 - položka je povinná iba v prípade, ak nie je vyplnená položka 
                     RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, t.j. poistenec nemá pridelené rodné 
                     číslo  
p2 - položka sa nevyplňuje, ak sú vyplnené položky IDENTIFIKAČNÉ 
                     ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, POHLAVIE 
                     POISTENCA   

 
Všetky hodnoty v položkách obsahujúcich kódy sú povinne číselné hodnoty. Nesmú 

obsahovať písmená alebo iné znaky. 
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Vysvetlivky k jednotlivým položkám : 
 
RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ   - je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej                                                       

poisťovne SR (bez označenia EU)  v položke "Rodné číslo". Ak nie je známe 
rodné číslo, je v tejto položke uvedené bezvýznamové identifikačné číslo 
pridelené poistencovi  Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je to 
údaj uvedený na preukaze zdravotnej poisťovne SR                                                   

DIAGNÓZA - podľa MKCH 10 
KÓD PREDPISUJÚCEHO LEKÁRA - má nasledovnú štruktúru: 
                                                                          L99999SLL, kde 
                                                                           L99999 - je osobný identifikátor lekára, 
                                                                           SLL - kód odbornosti lekára   
KÓD PZS PREDPISUJÚCEHO  LEKÁRA – má nasledovnú štruktúru: 
                                                                           P99999SPPYZZ, kde  
                                                                           P99999 - je identifikátor PZS,  
                                                                           SPP - je odbornosť útvaru,  
                                                                           Y - je druh špecializovaného útvaru,  
                                                                           ZZ - je poradové číslo útvaru k príslušnej odb.                    
 
ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA – skratka príslušného členského štátu z predloženého dokladu  
 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA – číslo poistenca z príslušného dokladu -  formulár E112, 
E123,  Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), náhradný certifikát k EPZP, preukaz 
zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“, 
 
POHLAVIE POISTENCA – použijú sa nasledovné znaky: M = muž, F = žena 
 
 

Vysvetlenie pojmov  
 

 
POISTENCI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR sú poistenci, ktorí sa preukážu u poskytovateľa 
preukazom zdravotnej poisťovne SR bez označenia EÚ. 
 
POISTENCI EÚ sú poistenci členského štátu EU, EHP a Švajčiarska, ktorí sa preukážu 
u poskytovateľa formulármi  E112, E123,  Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP), 
náhradným certifikátom k EPZP, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením EÚ, 
 
DOČASNÝ PREUKAZ   - zdravotnej poisťovne, je preukaz s obmedzenou platnosťou, vydávaný 
poistencom, ktorí nemajú pridelené rodné číslo. Na dočasnom preukaze slovenskej zdravotnej 
poisťovne sú namiesto rodného čísla uvedené tri položky v tvare:  

 
“Členský_štát_poistenca   Identifikačné_číslo_poistenca   Pohlavie_poistenca“ 

 
  
Spôsob vykazovania položiek RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA,  POHLAVIE POISTENCA: 

 
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom zdravotnej poisťovne SR 
s vyplneným rodným číslom poistenca , poskytovateľ vykáže toto číslo poistenca podľa preukazu 
poistenca do položky RODNÉ ČÍSLO POISTENCA. Položky ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 
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 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa dokladmi - formulármi E112, E123, 
Európskym preukazom poistenca (EPZP), náhradným certifikátom k EPZP, preukazom 
zdravotnej poisťovne SR s označením „EU“, poskytovateľ vyplní ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA. Položku RODNÉ ČÍSLO 
POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 

 
Spôsob vykazovania 

 
 Očná optika vykáže zdravotnej poisťovni faktúru s hromadnými dávkami prijatých 
lekárskych poukazov (spôsobom dohodnutým v zmluve) s údajmi za všetkých POISTENCOV 
ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR. V dávke uvedie v položke CHARAKTER DÁVKY znak N 
(resp. O). 

 

 U POISTENCOV EU očná optika vykáže pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne prijaté 
lekárske poukazy v dávke za zúčtovacie obdobie za každého POISTENCA EU v osobitnej 
faktúre. V dávke vykáže v položke CHARAKTER DÁVKY znak E (resp. F). Prílohy k faktúre tvoria 
originál, kópia alebo opis nárokového dokladu a súčasne lekársky poukaz.  
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