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Metodické usmernenie č. 1/4/2007 
 

Kódy lekárov a poskytovateľov  
zdravotnej starostlivosti  

 
 

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 v znení 
neskorších predpisov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) 
prideľuje číselné kódy lekárom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, poskytovateľom 
služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na 
zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami a poskytovateľom služieb 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) a súčasne 
vedie zoznam kódov lekárov  poskytovateľov. 

 
Pod pojmom kód lekára sa pre účely tohto metodického usmernenia rozumie kód 

lekára, kód zubného lekára a kód vybraného pracovníka v zdravotníctve.  
 
 Kód lekára, a kód poskytovateľa 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 (ďalej len „centrum informácií“) 
a poskytovateľov tak, aby zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich 
s vykonávaním verejného zdravotného poistenia      a s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti.  
 

Kódy lekárov a poskytovateľov nenahrádzajú ani nepotvrdzujú oprávnenie subjektu 
na výkon určitej činnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho povolania, 
atď.). 

 
Účelom metodického usmernenia (ďalej len „usmernenie“) je zabezpečiť 

informovanosť lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve, poskytovateľov, zdravotných 
poisťovní a ďalších zúčastnených fyzických a právnických osôb s  koncepciou tvorby 
a prideľovania kódov. 

 
Článok 1 
Kód lekára  

 

1) Kód lekára prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek. Tento kód jednoznačne 
identifikuje lekára, zubného lekára a  vybraného pracovníka v zdravotníctve ako fyzickú 
osobu.  
 
2) Kód lekára sa prideľuje vybraným pracovníkom v zdravotníctve v týchto kategóriách:  
farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, laborant (technik laboratórnej medicíny, medicínsko-
technický laborant, zdravotnícky laborant a farmaceutický laborant), asistent (verejný 
zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent 
hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár a zdravotnícky asistent), iný 
zdravotnícky pracovník (fyzioterapeut, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny 
pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik.), na kód ktorého sa vykazujú k úhrade výkony 
poskytnuté zdravotníckym zariadením príslušnej zdravotnej poisťovni. 
 
3) Zdravotníckym pracovníkom v kategóriách – farmaceut v zariadeniach lekárenskej 
starostlivosti a farmaceut, ktorý nie je odborným zástupcom,  očný optik, zubný technik 
a ortopedický technik, resp. audiologický technik, vlásenkár – výrobca parochní,  dopravca 
poistencov a prepravca biologického materiálu sa kód lekára neprideľuje. 
 
4) O pridelenie kódu lekára môže požiadať: 

a) lekár a zubný lekár po obdržaní vysokoškolského diplomu,  
b) lekár a zubný lekár po získaní diplomu zo špecializovaného odboru, 
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c) vybraný pracovník v zdravotníctve po získaní licencie na výkon samostatnej praxe 
alebo po získaní licencie na výkon odborného zástupcu so základným vzdelaním 
alebo so špecializáciou v príslušnom odbore, 

d) lekár a zubný lekár po získaní diplomu z ďalšieho špecializačného odboru,  
e) riaditeľ alebo konateľ zdravotníckeho zariadenia pre  zdravotníckych pracovníkov, 

ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu: 
    - pre lekára a zubného lekára, 

- pre vybraného pracovníka v zdravotníctve  (článok 1 ods. 2) 
 

Článok 2 
Obsah kódu lekára 

 
1)  Kód lekára má tvar l99999sll.  Časť kódu v tvare l99999 je osobný identifikátor lekára, 
zubného lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve. Skladá sa z návestia l – znaku podľa 
kategórie pracovníkov v zdravotníctve, ktorý je vždy veľkým písmenom (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) Každý lekár, zubný lekár a vybraný pracovník v zdravotníctve môže mať viac návestí (napr. 
A – lekár a C – farmaceut alebo A – lekár a I – iný zdravotnícky pracovník a pod., ale iba 
jedno unikátne generované päťmiestne číslo. 
 
3) Časť kódu v tvare sll je trojmiestny subkód označujúci špecializáciu lekára, zubného lekára 
a vybraného pracovníka v zdravotníctve, podľa subkódu odbornej špecializácie lekárov a 
vybraných pracovníkov v zdravotníctve (príloha č. 1 tohto usmernenia).  
 

Článok 3 
Postup úradu pri tvorbe kódu lekára 

 
1) Každý lekár, zubný lekár a vybraný pracovník v zdravotníctve môže mať iba jedno unikátne 
generované päťmiestne číslo. Ku  generovanému číslu sa predradí návestie podľa kategórie 
pracovníkov. Tým vznikne osobný identifikátor v súlade s článkom 2 ods. 1  tohto 
usmernenia. Ak lekár alebo vybraný pracovník v zdravotníctve má ukončených viac stupňov 
vzdelania, ktoré zodpovedajú rôznym kategóriám pracovníkov, tak sa k jednému unikátnemu 
generovanému päťmiestnemu  číslu sa predradia podľa článku 2 ods. 2 tohto usmernenia 
návestia, zodpovedajúce príslušným kategóriám. V danom prípade vzniknú viaceré osobné 
identifikátory.  
 
2) Kód lekára vznikne priradením čísla špecializácie (článok 2 ods. 3 tohto usmernenia) 
k osobnému identifikátoru. Lekár bude mať počet kódov lekára zhodný s počtom ukončených 
špecializačných odborov, vybraný pracovník v zdravotníctve bude mať počet kódov podľa 
vykonávanej činnosti v samostatnej zdravotníckej praxi. 
 
3) Kód lekára prideľuje pobočka úradu na základe žiadosti (článok 1 ods. 4 tohto 
usmernenia). Kód lekára sa môže prideliť každému absolventovi lekárskej fakulty, ktorý 
získal titul MUDr. alebo MDDr., farmaceutovi, ktorý má špecializáciu revízne lekárenstvo 
alebo je odborným zástupcom, resp. vedúcim pracoviska, ktorého výkony zdravotnej 
starostlivosti vykazuje zdravotnícke zariadenie zdravotným poisťovniam. Lekárovi po 
obdržaní vysokoškolského diplomu 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, alebo je odborným zástupcom, alebo je 
v pracovnoprávnom vzťahu u poskytovateľa (vrátane ADOS), na kód ktorého sa vykazujú 
k úhrade výkony poskytnuté zdravotníckym zariadením príslušnej zdravotnej poisťovni. Kód lekára 
sa prideľuje nezdravotníckemu pracovníkovi v zdravotníctve, ak o to požiada príslušný 
riaditeľ alebo konateľ zdravotníckeho zariadenia. Vybranému pracovníkovi v zdravotníctve sa 
pridelí kód lekára s sll aj podľa najvyššieho  získaného vzdelania (maturita, vysokoškolský 
diplom) a s sll aj podľa získanej špecializácie. 
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4) Subkód odbornosti lekára sll (príloha č. 1 tohto usmernenia) spracoval úrad 
podľa rezortného zoznamu subkódov odborností, ktorý je v správe centra informácií. Subkód 
odbornosti lekára, vybraného pracovníka v zdravotníctve, sa priradí k osobnému 
identifikátoru a  tvorí pohyblivú časť kódu lekára.  
 
5) Pri vzniku nových špecializácií, ktoré nie sú v súčasnom zozname subkódov odborností 
lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve, ústredie úradu v spolupráci s centrom 
informácií doplní nové položky. 
 
 

Článok 4 
Postup úradu pri prideľovaní kódov lekárov 

 
1) Lekár, zubný lekár a vybraný pracovník v zdravotníctve, resp. riaditeľ alebo konateľ 
zdravotníckeho zariadenia, požiada príslušnú pobočku úradu o pridelenie kódu lekára na 
tlačive (príloha č. 2 tohto usmernenia), 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. 
 
2) Medzi potrebné doklady k žiadosti o  pridelenie kódu lekára patrí overená kópia: 
 a) diplomu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, 
 b) diplomu o dosiahnutej špecializácii, 

c) resp. certifikátu o dosiahnutej certifikovanej pracovnej činnosti uznanej Slovenskou                      
zdravotníckou univerzitou v Bratislave za rovnocennú so špecializáciou uvedenej             
v príloha č. 8 tohto usmernenia  pri zasielaní žiadosti a dokladov poštou,         

alebo originál a kópia uvedených dokladov pri osobnej návšteve pobočky úradu. 
 

 Kód lekára sa neprideľuje na základe záznamu v indexe a na základe dokladu                          
o certifikovanej pracovnej činnosti uvedenej v prílohe č. 1 A. Kategória lekár písm. c), B. 
kategória zubný lekár písm. c), C. Kategória farmaceut písm. c), v prílohe č. 2 A. Kategória 
sestra písm. c),    B. kategória pôrodná asistentka písm. b),  C. kategória laborant, písm. c) 
a d), D. Kategória asistent písm. c) a príloha č. 3 písm. b), c), d), e) a f) nariadenia vlády 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 Z. z.) 
 
3) Pri vyžiadaní kódu lekára po získaní diplomu z príslušnej špecializácie, respektíve diplomu          
z ďalšej špecializácie, lekár a vybraný pracovník v zdravotníctve, ktorý je už evidovaný 
v systéme, predkladá pobočke úradu iba žiadosť o pridelenie kódu lekára a overenú kópiu 
diplomu z príslušného špecializačného odboru. 
 
4) Diplomy o ukončení najvyššieho stupňa vzdelania a z príslušného špecializačného odboru 
vydávajú príslušné vzdelávacie inštitúcie v Slovenskej republike. 
 
5) O platnosti diplomu, vysvedčenia a ostatných dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnými 
školami alebo inými oprávnenými orgánmi v súlade so zákonom č 293/2007 Z. z. o uznávaní 
odborných kvalifikácií (ďalej len „zákon    č. 293/2007 Z.  z.“) rozhodujú: 

a) podľa § 1 a § 8 zákona č. 293/2007 Z. z. uznáva doklad o vzdelaní na výkon príslušného 
zdravotníckeho povolania Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,.  

b) podľa § 35 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z. 
doklady o špecializácii a certifikáty vydané zahraničnými školami alebo inými 
oprávnenými orgánmi, uznáva ministerstvo.   

c) ak je potrebné ku ktorémukoľvek schváleniu diplomu doškolenie a zloženie skúšky                
(z dôvodov, že obsah a rozsah vzdelania v cudzine nezodpovedá predpisom 
o vzdelaní v Slovenskej republike) doklad o zložení doplňujúcej skúšky neznamená 
schválenie diplomu vydaného v cudzine, ale musí byť vykonané schválenie diplomu 
podľa predchádzajúceho písm. a) alebo b), 
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d) diplomy o vzdelaní a špecializácii vydané v predchádzajúcom štátnom zriadení pred 
vznikom Slovenskej republiky (01.01.1993) sú pre účely pridelenia kódu lekára 
platné bez akéhokoľvek ďalšieho schvaľovania. 

 
6) Všetky predložené overené doklady (doklady úradne overené alebo overené zamestnancom 
pobočky podľa predložených originálov) budú archivované na pobočke úradu a to ešte po 
dobu troch rokov od ukončenia platnosti kódu lekára. Ochrana osobných údajov sa riadi 
osobitným predpisom 1).  
 
7) Keď pobočka úradu vytvorí kód lekára, systém ho automaticky zaradí do zoznamu kódov 
lekára. Na stránke úradu www.udzs.sk je možno okamžite overiť jednotlivé kódy lekára v časti 
portál úradu. Úrad raz  mesačne, k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, uverejní   na 
webovej stránke úradu aj kompletný zoznam kódov lekárov,  kde sú údaje v plnom rozsahu 
k dispozícii       na nahliadnutie v časti poskytovatelia – kódy lekárov. 
 
8) Pobočka úradu pridelí kód lekára na tlačive „Pridelenie číselného kódu lekára“ (príloha č. 
2a tohto usmernenia). Dátum pridelenia kódu lekára, t. j. dátum oprávnenosti používať 
kód/kódy lekára, uvedený na tomto tlačive je zhodný s dátumom doručenia žiadosti o  
pridelenie kódu lekára na úrad. Dátum vystavenia dokladu o pridelení kódu lekára je vždy 
zhodný s príslušným kalendárnym dňom, v ktorom bol doklad o pridelení kódu vystavený. 
Dátum vystavenia dokladu (príloha č. 2a až 2c) je dôležitý  najmä pri vystavení duplikátu 
dokladu, napríklad na žiadosť lekára, resp. vybraného pracovníka v zdravotníctve, ak 
pôvodný doklad stratil. 
 
9) V prípade zmeny priezviska (napr. z dôvodu uzavretia manželstva) je lekár, zubný lekár 
a vybraný pracovník v zdravotníctve povinný túto zmenu písomne nahlásiť príslušnej pobočke 
úradu, ktorá mu prideľovala kódy lekára a túto zmenu doložiť príslušným dokladom (napr. 
sobášny list). V prípade takejto zmeny sa lekárovi, zubnému lekárovi a vybranému 
pracovníkovi v zdravotníctve neprideľujú nové kódy, ale príslušná pobočka vystaví nový 
dekrét o pridelení kódov lekára so zmenenými údajmi. 

 
 

 
Článok 5 

Zrušenie kódu lekára a pozastavenie oprávnenia používať kód  lekára 
 

1) Úrad zruší kód lekára (na tlačive podľa prílohy č. 2b tohto usmernenia): 
a) po úmrtí lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve, 
b)   v prípade nesprávne prideleného kódu lekára, 
c)  ak lekár získal prvú špecializáciu ( týka sa iba zrušenia kódu s sll = 088). 
 

2) Oprávnenie používať kód lekára úrad pozastaví (na tlačive podľa prílohy č. 2c tohto 
usmernenia): 

a) na základe podnetu orgánu oprávneného na vydanie povolenia, 
b) na základe podnetu príslušnej komory oprávnenej na vydanie licencie, 
c) na základe žiadosti lekára a vybraného zdravotníckeho pracovníka, 
d) na základe žiadosti zamestnávateľa v prípade odborného zástupcu alebo 

vybraného pracovníka v zdravotníctve ako vedúceho pracoviska, ak sa mu končí 
pracovnoprávny vzťah ako odborného zástupcu alebo vedúceho pracoviska. 

 
3) Generované číslo pridelené v ktoromkoľvek kóde lekára, ktorý bol zrušený alebo  
oprávnenie jeho používania bolo pozastavené, nesmie byť pridelené inému lekárovi alebo 
inému vybranému pracovníkovi v zdravotníctve. 
 
4) Zrušenie kódu lekára a pozastavenie oprávnenia používať kód lekára pobočka úradu 
bezodkladne zašle lekárovi resp. vybranému pracovníkovi v zdravotníctve (s výnimkou 
úmrtia lekára resp. vybraného pracovníka v zdravotníctve) a zdravotným poisťovniam vo 
svojej územnej pôsobnosti.  
 
                                                           
1)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
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Článok 6 
Kód poskytovateľa  

 
1) Kód poskytovateľa prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek. Tento kód  
jednoznačne identifikuje poskytovateľa ako  fyzickú alebo právnickú osobu. 
 
2) Kód poskytovateľa sa prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám na základe 
rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) 
ministerstva, samosprávneho kraja, Štátnej kúpeľnej komisie, licencie príslušnej komory na 
výkon samostatnej zdravotníckej praxe (ďalej len „licencia“) alebo živnostenského 
oprávnenia. Kód sa prideľuje       na dobu neurčitú, pokiaľ nedôjde k ukončeniu platnosti 
oprávnenia (povolenia, licencie, živnostenského oprávnenia). Ak je sídlo poskytovateľa 
v pôsobnosti jednej pobočky úradu a prevádzka (prevádzky) poskytovateľa sa nachádzajú 
v pôsobnosti inej pobočky úradu alebo, ak je sídlo poskytovateľa v pôsobnosti jednej 
pobočky úradu a prevádzky poskytovateľa sa nachádzajú v pôsobnosti viacerých pobočiek 
úradu, rozhoduje o tom, ktorá pobočka úradu pridelí kód (kódy) poskytovateľa tá pobočka 
úradu, v ktorej je sídlo poskytovateľa. . 
 
3) Podľa predchádzajúceho ods. 1) a 2) sa prideľujú kódy týmto poskytovateľom: 
   1. zariadeniam ústavnej zdravotnej starostlivosti: 

a) nemocnica  všeobecná,  špecializovaná,  
  - vrátane polikliniky a ambulancií, 
  centrálneho príjmu (CP), 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 

- kúpeľná liečebňa (kúpeľný dom),   
- ambulancia a pracovisko, iba ak samostatne vykazujú výkony zdravotným    

poisťovniam, 
f) zariadenie biomedicínskeho výskumu, pokiaľ poskytuje aj zdravotnú  starostlivosť, 

vrátane ambulancií, 
 
    2. zariadeniam 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 zdravotnej pomoci,  
- ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej 

jednotky, 
 - ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.  

 i) laboratórna medicína, 
 j) lekárska služba prvej pomoci, 
 
    3. zariadeniam lekárenskej starostlivosti:  

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 
vrátane servisu a opráv), 
  

4. poskytovateľom služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  
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a)  dopravca poistencov,  
b) prepravca biologického materiálu (príloha č. 4 Typ prevozu LIEK, BIO 

Metodického usmernenia č. 9/3/2006), 
 
5. poskytovateľom služieb súvisiacich so zabezpečovaním  starostlivosti o poistencov, ktorá 

nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami 
a) očná optika, 

 b) zubná technika.  
 

 
Článok 7 

Obsah kódu poskytovateľa 
 

1) Kód poskytovateľa má tvar p99999sppyzz. Časť kódu v tvare p99999 je identifikátor 
poskytovateľa. Skladá sa z návestia p označujúceho kategóriu poskytovateľa (podľa prílohy č. 
3 tohto usmernenia) a päťmiestneho čísla, ktoré bude vytvorené softvérom na generovanie 
náhodných čísiel.  
 
2) Každý poskytovateľ môže mať viac návestí, napríklad P a T (príloha č. 3 tohto pracovného 
postupu), ak boli jednému poskytovateľovi vydané povolenia od rôznych povoľovacích 
orgánov. Návestie P môže byť priradené v identifikátore poskytovateľa, napríklad, ak ide o 
právnickú osobu, ktorá prevádzkuje ambulanciu v oftalmológii na základe povolenia 
samosprávneho kraja a návestie T môže byť priradené v identifikátore toho istého 
poskytovateľa, ak ide o právnickú osobu, ktorá prevádzkuje aj očnú optiku na základe 
živnostenského oprávnenia. V oboch prípadoch sa však priradí v kóde toho istého 
poskytovateľa iba jedno unikátne generované päťmiestne číslo. Podobne je to aj v prípade 
poskytovateľa, ktorý prevádzkuje napríklad stomatológiu a zubnú techniku. 
 
3) Časť kódu v tvare spp je trojmiestny subkód označujúci odbornú špecializáciu útvarov 
podľa prílohy č. 4 tohto usmernenia.  
 
4) Časť kódu y je subkód označujúci druh špecializovaného útvaru (oddelenie, ambulancia, 
pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a pod.)  podľa prílohy č. 5 tohto 
usmernenia. 
 
5) Časť kódu zz označuje poradové číslo odborného útvaru.  
 
 

Článok 8 
Postup úradu pri tvorbe kódu poskytovateľa 

 
1) Každý poskytovateľ má jedno unikátne päťmiestne číslo v identifikátore 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) Zo subkódu odborností útvarov zdravotníckych zariadení (príloha č. 4 tohto usmernenia) 
sa priraďuje číslo odbornosti útvaru v tvare spp. Tento zoznam subkódov spracoval úrad 
podľa rezortného číselníka odborností, ktorý je v správe centra informácií.  
 
3) Pobočka úradu prideľuje aj časť kódu y, ktorý označuje druh špecializovaného útvaru 
prípustný k príslušnej odbornej špecializácii a nakoniec aj poradové číslo útvaru zz.   
 
4) Výnimočne,  ak viac poskytovateľov vo vzťahu k zdravotným poisťovniam poskytuje 
zdravotnú starostlivosť ako jeden poskytovateľ (v súčasnosti zdravotnícke zariadenia Zboru 
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky), po dohode so zdravotnými poisťovňami, 
pre účely vykazovania, kontroly a fakturácie vo zvláštnom režime, prideľuje sa kód 
poskytovateľa                   so spoločným identifikátorom poskytovateľa všetkým zdravotníckym 
zariadeniam. Tvorba kódu poskytovateľa v ďalších častiach je štandardná. 
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5) Pri vzniku nových odborných útvarov alebo prípustných druhov špecializovaného útvaru, 
ktoré nie sú v súčasnej prílohe č. 4 tohto usmernenia, ústredie úradu v spolupráci s centrom 
informácií doplní nové položky do tejto prílohy. 
 

 
Článok 9 

Postup úradu pri prideľovaní nových kódov poskytovateľa 
 
1) O pridelenie kódu poskytovateľa  treba požiadať príslušnú pobočku úradu na tlačive 
(príloha č. 6 a č. 6a tohto usmernenia),  ktoré je uverejnené na webovej stránke úradu. Na 
tejto stránke  je uvedený aj zoznam pobočiek úradu s adresami, telefónnymi číslami a 
s kontaktmi na pracovníkov, ktorí prideľujú kódy lekárom a vybraným pracovníkom v 
zdravotníctve a poskytovateľom. 
 
2) Medzi potrebné doklady na  pridelenie  kódu poskytovateľa patrí 
     a) v prípade fyzickej osoby:       

1   žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa (príloha č. 6  a č. 6a tohto 
usmernenia), 

                       2.  overená kópia rozhodnutia orgánu príslušného na vydanie povolenia, [§ 11 
zákona    č. 578/2004 Z. z. a § 34 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných 
liečebných vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach 
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 538/2005 Z. z.)], 

          3.  kópia overeného dokladu o pridelení IČO  (ktorý orgán ho vydal a číslo 
konania,                pod ktorým ho vydal),  ak bolo pridelené, 

               4.   overený výpis zo živnostenského registra,  
               5.  overená kópia licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo na 

výkon povolania (§ 68 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z.) na 
výkon odborného zástupcu alebo potvrdenie o registrácii (§ 63 zákona č. 
578/2004 Z. z. ) vydané príslušnou komorou.     

        alebo originály a kópie vyššie uvedených dokladov pri osobnej návšteve pobočky 
úradu, 

        
b) v prípade právnickej osoby:  

1. žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa (príloha č. 6 a č. 6a tohto 
usmernenia), 

                        2. overená kópia rozhodnutia orgánu príslušného na vydanie povolenia, a/alebo 
overená  kópia výpisu zo živnostenského registra, 

                       3. overený výpis z obchodného registra,  
4. v prípade zariadení zdravotnej starostlivosti s viacerými oddeleniami, 

ambulanciami  a ostatnými druhmi špecializovaného útvaru (viď príloha č. 5 
tohto usmernenia)  overená kópia organizačnej štruktúry podľa 
organizačného poriadku schváleného zriaďovateľom, ak  bola organizačná 
štruktúra vydaná,  

5.  overená kópia licencie na výkon odborného zástupcu (§ 68 ods. 1 písm. c) 
zákona     č. 578/2004 Z. z.) vydaná príslušnou komorou. 

             alebo originály a kópie vyššie uvedených dokladov pri osobnej návšteve pobočky 
úradu. 
 
3) Všetky predložené overené doklady (doklady úradne overené alebo overené zamestnancom 
pobočky podľa predložených originálov) budú archivované na pobočke úradu a to po dobu 
troch rokov od zrušenia kódu poskytovateľa. Ochrana osobných údajov sa riadi osobitným 
predpisom 1).  
 
4)  Keď pobočka úradu vytvorí kód poskytovateľa, systém ho automaticky zaradí do zoznamu 
kódov poskytovateľa. Na stránke úradu www.udzs.sk možno okamžite overiť jednotlivé kódy 
poskytovateľa v časti portál úradu. Úrad raz mesačne, k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca, uverejní na webovej stránke úradu aj kompletný zoznam kódov poskytovateľov,  kde 
sú údaje v plnom rozsahu k dispozícii  na nahliadnutie v časti poskytovatelia – kódy 
poskytovateľov.   
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5) Pobočka úradu pridelí kód na tlačive „Pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti“ a „Pridelenie kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním 
starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť a poskytovateľa služieb 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o poistencov“ (príloha č. 6b a 6c tohto 
usmernenia). Dátum pridelenia kódu poskytovateľa sa riadi podľa článku 11 ods.  8 písm. a). 

 
Článok 10 

Zrušenie kódu poskytovateľa alebo pozastavenie oprávnenia používať kód 
poskytovateľa 

 
1) Kód poskytovateľa môže byť trvalo zrušený alebo môže byť dočasne pozastavená 
oprávnenosť jeho používania.  

 
2) Dočasné pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa sa vykoná rozhodnutím 
úradu,  

a) na základe rozhodnutia  orgánu, ktorý povolenie alebo licenciu vydal,  
b) na základe žiadosti poskytovateľa. 

 V rozhodnutí o dočasnom pozastavení oprávnenia používať kód poskytovateľa úrad 
vyznačuje aj dátum, odkedy a dokedy sa oprávnenie používať kód poskytovateľa pozastavuje. 
  
3) Zrušenie kódu poskytovateľa sa vykoná: 

a) v prípade fyzickej osoby 
1. na základe rozhodnutia súdu o zákaze činnosti, 
2. na podnet orgánu, ktorý vydal povolenie, v prípade zrušenia povolenia, 
3. na podnet komory, ktorá vydala licenciu, 
4. na základe žiadosti poskytovateľa, 
5. v prípade úmrtia fyzickej osoby, 
6. v prípade nesprávne prideleného kódu poskytovateľa, 

b) v prípade právnickej osoby 
1. na podnet orgánu, ktorý vydal povolenie, v prípade zrušenia povolenia, 
2. v prípade zániku právnickej osoby, 
3. na základe žiadosti poskytovateľa, 
4. v prípade nesprávne prideleného kódu poskytovateľa. 

V rozhodnutí o  zrušení kódu poskytovateľa úrad určí aj deň, odkedy kód zruší. 
 

4) Dočasné pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa, a aj zrušenie kódu  
poskytovateľa vykonáva pobočka úradu. Vzor tlačiva na zrušenie, resp. dočasné pozastavenie 
oprávnenia používať kód je v prílohe č. 6d. a č. 6e. tohto usmernenia. 
 
5) Zrušenie kódu poskytovateľa, dočasné pozastavenie oprávnenia používať kód 
poskytovateľa pobočka úradu bezprostredne oznamuje dotknutému poskytovateľovi a 
zdravotným poisťovniam vo svojej územnej pôsobnosti.                   

 
 

Článok 11 
Nadväznosť pridelenia kódu poskytovateľa na povolenie oprávneného orgánu 

alebo výpisu zo živnostenského registra  
 
1) Pobočka úradu prideľuje kód poskytovateľa na základe dokladov uvedených v článku 9 ods. 
2 tohto usmernenia, na tlačive podľa vzoru v prílohe č. 6b a 6c tohto usmernenia. 
  
2) V  prípade, ak u poskytovateľa, ktorý už má pridelený kód nastanú zmeny a oprávnený 
orgán vykoná  zmenu údajov v povolení alebo vydá nové povolenie, postupuje pobočka úradu 
podľa nasledujúcich ods. 3 až 8. 
 
3) Ak oprávnený orgán vykoná podľa § 16 ods. 1 až 3 zákona č. 578/2004 Z. z. iba zmenu 
(zmeny) údajov (nemení sa IČO poskytovateľa) - pobočka úradu neprideľuje nový 
identifikátor v kóde poskytovateľa. 
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4)  Ak oprávnený orgán vydá rozhodnutie o zrušení odborných útvarov alebo pracovísk 
poskytovateľa - pobočka úradu vydá doklad o zrušení kódu poskytovateľa pre zrušené 
odborné útvary alebo pracoviská (podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6d a 6e tohto 
usmernenia),  

 
5) Ak oprávnený orgán vydá povolenie zriadiť nové odborné útvary alebo pracoviská 

poskytovateľa, ktorý už má pridelený kód poskytovateľa - pobočka úradu pridelí nový kód 
poskytovateľa pre novovzniknuté odborné útvary alebo pracoviská (podľa vzoru uvedeného 
v prílohe č. 6b a 6c tohto usmernenia), vždy s pôvodným identifikátorom poskytovateľa. 

 
6) Ak poskytovateľ na základe povolenia obnoví zrušený útvar s tým istým IČO alebo zrušenú 
prevádzku – pobočka úradu nepridelí  poskytovateľovi  späť zrušený kód,  ale pridelí kód, 
s tým istým  identifikátorom,  subkódom odbornosti,  druhom  špecializovaného  útvaru  „y“, 
ale  s novým poradovým číslom zz. 
 
7) Ak oprávnený orgán vydá podľa § 17 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. nové povolenie 
(pričom sa mení IČO poskytovateľa) - pobočka úradu pridelí nový kód poskytovateľa s novým 
identifikátorom poskytovateľa a vydá doklad o zrušení kódu poskytovateľa pre zrušené 
odborné útvary alebo pracoviská (podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6d a 6e tohto  
usmernenia)“.  
 
8) Dátum pridelenia, zrušenia alebo pozastavenia oprávnenia používať kódu poskytovateľa 
uvádza pobočka úradu takto:  

a) pri pridelení kódu poskytovateľa podľa článku  9 ods. 5 tohto usmernenia, ak je 
dátum povolenia skorší alebo zhodný s dátumom doručenia, je dátum pridelenia 
kódu poskytovateľa zhodný s dátumom doručenia žiadosti o pridelenie kódu 
poskytovateľa   na úrad. Ak oprávnený orgán vydal povolenie s  dátumom 
neskorším ako je dátum doručenia žiadosti o pridelenie kódu poskytovateľa, je 
dátum pridelenia kódu poskytovateľa zhodný s neskorším dátumom uvedeným 
v povolení oprávneného orgánu. Dátum vytlačenia dokladu o pridelení kódu 
poskytovateľa je vždy zhodný s príslušným kalendárnym dňom, v ktorom bol 
doklad o pridelení kódu vytlačený. Dátum vytlačenia dokladu (príloha č. 6b až 6e) 
je dôležitý najmä pri vytlačení duplikátu dokladu, napríklad na žiadosť 
poskytovateľa, ak poskytovateľ pôvodný doklad stratil. 

b) pri zrušení kódu poskytovateľa podľa článku 10 ods. 3 písm. a) a b) a článku 11 
ods. 4  tohto usmernenia, je dátum zrušenia kódu poskytovateľa zhodný 
s dátumom zrušenia útvaru, prevádzky poskytovateľa,´ 

c) pri dočasnom pozastavení oprávnenia používať kód poskytovateľa podľa článku 10    
ods. 2 písm. a) tohto usmernenia, je dátum pozastavenia kódu poskytovateľa 
zhodný s dátumom podnetu povoľovacieho orgánu, 

d) pri dočasnom pozastavení oprávnenia používať kód poskytovateľa podľa článku 10    
ods. 2 písm. b) tohto usmernenia, je dátum pozastavenia kódu poskytovateľa 
zhodný s dátumom žiadosti poskytovateľa, 

e)  pri pridelení kódu poskytovateľa podľa článku 11 ods. 5 a 6 tohto usmernenia, je 
dátum pridelenia kódu poskytovateľa zhodný s dátumom uvedeným v článku 11 
ods. 8 písm. a) tohto usmernenia.  

 
9) Ustanovenia v predchádzajúcom ods. 1 až 8 analogicky platia aj na postup pobočky pri 
prideľovaní kódu poskytovateľa na základe výpisu zo živnostenského registra. 

 
 

Článok 12 
Vybrané zdravotné predpisy vo vzťahu k prideľovaniu kódov 

 
1) Špecializačné odbory uvedené v prílohe č. 1 tohto usmernenia obsahujú subkódy 
príslušných špecializačných  odborov „sll“ podľa súčasne platnej prílohy č. 1 a 2  nariadenia 
vlády č. 322/2006 Z. z.  Jednotlivé kategórie pracovníkov v zdravotníctve (kategórie A až I) 
sú uvedené v § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. a 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 Z. z.“). 
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2) V prípade lekára sa prideľujú  číselné kódy lekára podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády                      
č. 322/2006 Z. z. pre príslušnú špecializáciu I. stupňa, aj pre príslušnú špecializáciu II. 
stupňa, získanú podľa predchádzajúcich predpisov. 
 
3) Pre pridelenie kódu lekára predkladá pobočke úradu:   

a) lekár: v kategórii A – lekár a  B – zubný lekár  
1. žiadosť o pridelenie kódu lekára (príloha č. 2 tohto usmernenia), 
2. overenú kópiu diplomu o ukončení najvyššieho stupňa vzdelania [príloha č. 2 časť              
A - lekár, B - zubný lekár nariadenia vlády SR č. 742/2004 Z. z.,  

3. overenú kópiu diplomu z príslušného špecializačného odboru  
 - získanú v súlade s prílohou č. 1 A. kategória lekár písm. a) až d) a B. kategória 
zubný lekár písm. a) až d) nariadenia vlády SR č. 322/2006 Z. z.],  

   - alebo získanú podľa predchádzajúcich nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré 
sa považuje za rovnocenné s diplomom o špecializácii podľa nariadenia vlády   č. 
322/2006 Z. z. (príloha č. 7 tohto usmernenia), 

   - alebo overenú kópiu osvedčenia o vykonaní politicko-odborného pohovoru na 
Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov napríklad pre špecializáciu                          
zo všeobecného lekárstva (§ 27 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
socialistickej republiky č. 77/1971 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných 
odborných pracovníkoch v zdravotníctve). 

   -  alebo certifikát vydaný podľa nariadenia vlády SR č. 157/2002 Z. z. o ďalšom 
vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve (ďalej len „nariadenie vlády č. 157/2002 Z. 
z.“) a nariadenia vlády SR č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 
v zdravotníctve (ďalej len „nariadenie vlády č. 213/2004 Z. z.“), a ktoré boli 
uznané Slovenskou zdravotníckou univerzitou za rovnocenné so špecializáciami 
resp. subšpecializáciami uvedenými v nariadení vlády SR č. 322/2006 Z. z. 
(príloha č. 8 tohto usmernenia). 

- alebo certifikát vydaný podľa pôvodného znenia prílohy č. 2  A. kategória lekár, 
písm. e) nariadenia vlády č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností (ďalej len „nariadenie vlády č. 743/2004 Z. 
z.“) zo dňa 15. decembra 2004, ktoré sa  novelizáciou tohto nariadenia vlády 
nariadením vlády č.179/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností (ďalej len „nariadenie vlády č. 179/2005 Z. 
z.“), stali s účinnosťou od 1. 5. 2005 subšpecializačnými odbormi.  

      Pre pridelenie kódu lekára nie je dostačujúci zápis v „indexe“ o absolvovaní 
školenia, ktoré predchádzalo atestácii z príslušného špecializačného odboru. Taktiež 
sa neprihliada na certifikovanú pracovnú činnosť (článok 4 ods. 2 tohto usmernenia).  

 
b) vybraný zdravotnícky pracovník: 

1.  žiadosť o pridelenie kódu lekára (príloha č. 2 tohto usmernenia), 
2. overená kópia diplomu o ukončení  najvyššieho stupňa vzdelania  v kategóriách               

C farmaceut, D sestra, E pôrodná asistentka, F laborant, G asistent a I iný 
zdravotnícky pracovník (príloha   č. 2  nariadenia vlády č. 742/2004 Z. z.), 

3. overená kópia z príslušného špecializačného odboru (príloha   č. 1 až. 3 nariadenia 
vlády    č. 322/2006 Z. z.), 

4. kópia diplomu o ukončení príslušného stupňa vzdelania a z príslušného 
špecializačného odboru v kategórii I  iný zdravotnícky pracovník, označeného pre 
účely tejto smernice      „N - bez kategórie“ (príloha č. 1 tohto usmernenia). 
Rovnako ako v prípade lekára, ani pri prideľovaní číselného kódu vybranému 

pracovníkovi v zdravotníctve sa neprihliada na certifikované pracovné činnosti 
(článok 4 ods. 2 tohto usmernenia).  

 
4) Pri prideľovaní kódov lekárom je nevyhnutné prihliadať na doklady o vzdelaní vydané 

podľa právnych predpisov platných do nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády                   
č. 742/2004 Z. z. (viď najmä poznámky č. 4, 10, 11, 12 a 15 v prílohe č. 1 tohto 
usmernenia). 
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Článok 13 
Osobitné používanie kódu lekára a kódu poskytovateľa 

 
1) Na všetkých žiadankách, lekárskych nálezoch, lekárskych predpisoch a lekárskych 
poukazoch na zdravotnícku pomôcku (ďalej len „lekársky poukaz“), sa uvedie iba kód 
lekára, kód poskytovateľa   a pečiatka toho lekára, ktorý príslušné tlačivo alebo doklad vypĺňa 
či vyhotovuje. To platí aj v prípade zastupovania lekára. Uvádzanie iných kódov a pečiatok, 
ako predpisujúceho lekára, na lekárskom predpise resp. lekárskom poukaze, pri zastupovaní 
je protiprávne [§ 39 ods. 15 zákona  č. 140/1998 Z. z. o liekoch 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 (ďalej len „zákon č. 140/1998 Z. z.“)]. 
 
2) Pri predpísaní lieku, dietetickej potraviny na lekárskom predpise, alebo pri predpísaní 
zdravotníckej pomôcky na lekárskom poukaze, v  ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 
odtlačí predpisujúci lekár pečiatku so svojim kódom lekára (v rubrike „Kód lekára“) alebo kód 
vytlačí        za pomoci výpočtovej techniky a pri podpise vyhotoví odtlačok svojej pečiatky 
lekára. 
 
3) Pri predpísaní lieku, dietetickej potraviny na lekárskom predpise, alebo pri predpísaní 
zdravotníckej pomôcky na lekárskom poukaze, s preskripčným obmedzením, uvedie 
predpisujúci lekár, okrem náležitostí uvedených v § 39 ods. 8 zákona č. 140/1998 Z. z.  

a) kód odporúčajúceho odborného lekára, 
b) kód poskytovateľa odporúčajúceho odborného lekára. 

 
4) 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,  

a) odtlačí predpisujúci lekár v rubrike „Kód lekára“ namiesto pečiatky svojho kódu 
lekára, pečiatku kódu poskytovateľa LSPP, poskytovateľa CP, resp. ÚPS, 

b) odtlačí na mieste pre „pečiatku a podpis lekára“ svoju pečiatku lekára. 
 
5) Ak je lekár - poskytovateľ zastupovaný iným lekárom, riadi sa zastupujúci lekár pri 
vykazovaní výkonov zdravotnej poisťovni (resp. pri plnení povinností voči zdravotnej 
poisťovni) zmluvou zastupovaného lekára s príslušnou zdravotnou poisťovňou o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. 
 
 6) Pri zastupovaní lekára - poskytovateľa v ambulantnej zdravotnej starostlivosti (VAS, ŠAS),      
pri vystavení lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu poistencovi zastupovaného lekára,  

a) v rubrike „Kód lekára“ uvedie zastupujúci lekár svoj kód zastupujúceho lekára              
a pri podpise lekára vyhotoví odtlačok svojej pečiatky zastupujúceho (t. j. 
predpisujúceho) lekára,  

b) ak sa zastupujúci lekár, so súhlasom zdravotnej poisťovne, dohodne so 
zastupovaným lekárom, že lieky, resp. zdravotnícke pomôcy, predpísané 
zastupujúcim lekárom sa pripočítavajú k preskripcii zastupovaného lekára, uvádza 
zastupujúci lekár na zadnej strane lekárskeho predpisu, resp. na zadnej strane 
lekárskeho poukazu 

  -  výraz: „Zastupovanie“, 
  - kód zastupovaného lekára, 
  - kód PZS zastupovaného lekára, 

- záznam verifikuje svojím podpisom a odtlačkom svojej pečiatky lekára.  
Obdobným spôsobom postupuje zastupujúci lekár pri zastupovaní v CP, resp. ÚPS.  

  
7) Ak zastupuje lekár-dôchodca lekára – poskytovateľa  v ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti, alebo iný lekár, ktorý má pečiatku iba pre predpisovanie liekov pre seba 
a blízke osoby so  subkódom odbornosti „099“ (ďalej len „lekár-dôchodca“), pre účely 
zastupovania musí mať  pečiatku s kódom lekára podľa svojej odbornosti, a s kódom 
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poskytovateľa zastupovaného lekára (na základe dohody medzi zastupovaným 
a zastupujúcim lekárom) s kódom poskytovateľa zastupovaného poskytovateľa. Ak lekár-
dôchodca zastupuje viacerých lekárov, môže si dať vyhotoviť pečiatku lekára s prázdnym 
miestom pre kód poskytovateľa. Do prázdneho miesta odtlačí  kód poskytovateľa, ktorého 
aktuálne zastupuje. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe č. 2 písm. e) Metodického usmernenia 
č. 2/2008) Vyhotovenie malej pečiatky iba s kódom poskytovateľa zastupovaného lekára je 
vecou zastupovaného lekára. 
 
8) Pri zastupovaní lekára v lekárskej službe prvej pomoci (LSPP) lekárom zo siete 
zdravotníckych zariadení, sa na lekárskom predpise a lekárskom poukaze 

a) v rubrike „Kód lekára“ uvádza kód poskytovateľa LSPP,  
b) pri podpise lekára odtlačí zastupujúci lekár pečiatku zo svojej praxe.  

V prípade že v LSPP vykonáva službu lekár-dôchodca, používa pečiatku lekára s kódom 
lekára podľa svojej odbornosti a s kódom poskytovateľa LSPP. Tým sa aj pri zastupovaní v 
LSPP zabezpečí natypovanie lekárskeho predpisu, resp. lekárskeho poukazu podľa 
Metodického usmernenia č. 10/3/2006. 
 

 
Článok 14  

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

Kódy lekárov a kódy poskytovateľov pridelené s účinnosťou od 1. 1. 2007 podľa 
predchádzajúcich metodických usmernení ostávajú aj naďalej v platnosti.. 
 

 
Článok 15 
Účinnosť 

 
 Toto metodické usmernenie v znení novely č. 4 ku kódom lekárov a poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nadobúda účinnosť 1. decembra 2008. 
 
Bratislava 20. 10. 2008  
 
     
               MUDr. Richard Demovič, PhD.,v.r. 
                                                          predseda  
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MU 1/4/07          Príloha č. 1 

 

  Subkódy odborností lekárov a pracovníkov v zdravotníctve 
      
KAT sll POPIS 
   

A 
I. Subkódy špecializácií lekárov a zubných lekárov  
                 Kategória lekár 

A 001 vnútorné lekárstvo 
A 002 infektológia 
A 003 pneumológia a ftizeológia 
A 004 neurológia 
A 005 psychiatria 
A 006 pracovné lekárstvo                                         1/ viď poznámka na konci prílohy 
A 007 pediatria                                                          2/ viď poznámka na konci prílohy 
A 008 všeobecná starostlivosť o deti a dorast     3/ 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 
A 017 pediatrická gynekológia 
A 018 dermatovenerológia 
A 019 klinická onkológia 
A 020 všeobecné lekárstvo  
A 022 dorastové lekárstvo                                       4/ viď poznámka na konci prílohy                
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 
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 
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A 052 hygiena detí a mládeže                                  5/viď poznámka na konci prílohy                                                                                     
A 056 angiológia 
A 057 hygiena životného prostredia                      5/viď poznámka na konci prílohy                                                                                     
A 058 hygiena výživy                                                 5/viď poznámka na konci prílohy                                                                          
A 059 epidemiológia                                                 5/viď poznámka na konci prílohy                                                                                     
A 060 geriatria 
A 061 medicínska informatika a bioštatistika 
A 062 lekárska genetika 
A 063 nefrológia 
A 064 endokrinológia 
A 065 klinická farmakológia 
A 066 zdravotnícka informatika 
A 067 gynekologická sexuológia 
A 068 cievna chirurgia 
A 069 kardiochirurgia 
A 070 maxilofaciálna chirurgia 
A 073 medicína drogových závislostí 
A 074 gerontopsychiatria 
A 076 letecké lekárstvo 
A 088 lekár bez špecializácie                                       6/viď poznámka na konci prílohy                                                                                     
A 099 lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke  6/viď poznámka na konci prílohy                                                     
A 100 posudkové lekárstvo 
A 102 ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 5/viď poznámka na konci prílohy                                                                                     
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 
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 
A 163 pediatrická nefrológia 
A 216 hepatológia 
A 222 gastroenterologická chirurgia 
A 223 neuropsychiatria 
A 225 laboratórna medicína                                   7/ viď poznámka na konci prílohy 
A 226 tropická medicína 
A 227 verejné zdravotníctvo                                   5/ viď poznámka na konci prílohy 
A 229 onkológia v gynekológii 
A 231 psychosomatická a behaviorálna medicína 
A 247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve      7a/ viď poznámka na konci prílohy 
A 258  špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 
A 271 mamológia 
A 289 reprodukčná medicína 
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A 299 akupunktúra 
A 302 andrológia                                                       8/ viď poznámka na konci prílohy 
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 340 sexuológia 
A 341 pediatrická urgentná medicína 
A 353 zdravotnícka ekológia 
A 356 revízne lekárstvo 
A 366 preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 
A 367 psychiatrická sexuológia 
A 377 služby zdravia pri práci                                     1/ viď poznámka na konci prílohy 
   
B  Kategória zubný lekár 
B 088 lekár bez špecializácie                                       6/viď poznámka na konci prílohy                                
  Špecializácie 
B 016 stomatológia 
B 053 čeľustná ortopédia 
B 070 maxilofaciálna chirurgia 
B 099 lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke  6/viď poznámka na konci prílohy                   
B 100 posudkové lekárstvo 
B 115 detské zubné lekárstvo 
B 361 revízne zubné lekárstvo 
      
 II. Subkódy vybraných pracovníkov v zdravotníctve 

C  Kategória farmaceut                            9/ viď poznámka na konci prílohy 
C 803 farmácia – vysokoškolské magisterské štúdium 
  Špecializácie 
C 122 technológia rádiofarmák 
C 125 farmakológioa a technológia liečiv 
C 157 farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov 
C 158 farmaceutická technológia 
C 159 klinická farmácia 
C 160 lekárenstvo 
C 371 revízne lekárenstvo 
   
D   Kategória sestra – študijné odbory bez špecializácie 
D 161 sestra                                                           10/ viď poznámka na konci prílohy                

D 193 
ošetrovateľstvo – bakalárske štúdium 10/ viď poznámka na konci prílohy               
štúdium                        

D 804 
ošetrovateľstvo - vysokoškolské magisterské štúdium 10/ viď poznámka na konci 
prílohy 

D 805 
diplomovaná všeobecná sestra - vyššie odborné štúdium 10/ viď poznámka na konci 
prílohy 

  Špecializácie 
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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 
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 355 ošetrovateľská starostlivosť 
   
E  Kategória pôrodná asistentka – študijné odbory bez špecializácie 
E 605 pôrodná asistentka                                        10/ viď poznámka na konci prílohy 
E 806 pôrodná asistencia - vysokoškolské bakalárske štúdium  
E 807 diplomovaná pôrodná asistentka - vyššie odborné štúdium 
  Špecializácie 
E 256 intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 
E 224 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 
   
F  Kategória laborant  – študijné odbory bez špecializácie 
F 666 technik laboratórnej medicíny  
F 667 medicínsko-technický laborant  
F 808 laboratórne vyšetrovacie metódy – vysokoškolské magisterské štúdium  
F 809 diplomovaný medicínsko-technický laborant - vyššie odborné štúdium 
F 810 zdravotnícky laborant – úplné stredné odborné štúdium 
F 811 farmaceutický laborant – úplné stredné odborné štúdium 
  Špecializácie 
F 225 laboratórna medicína 
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 239 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

F 259 
laboratórne a diagnostické metódy v  hematológii a transfúziológii   
                                                                        11/ viď poznámka na konci prílohy 

F  262 vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 
F 266 vyšetrovacie metódy v klinickej genetike 
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F 269 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 
F 313 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 
F 314 laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia 
F 315 laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia 

F 320 
laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz 
a faktorov 

F 324 vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

F 346 
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii 
                                                                        11/ viď poznámka na konci prílohy 

   
G     Kategória asistent  – študijné odbory bez špecializácie 
G 814 diplomovaný rádiologický asistent  – vyššie odborné štúdium 
G 815 diplomovaný zdravotnícky záchranár – vyššie odborné štúdium 
G 816 diplomovaná dentálna hygienička – vyššie odborné štúdium  
G 817 asistent výživy – úplné stredné odborné štúdium  
G 818 masér – úplné stredné odborné štúdium 10/ viď poznámka na konci prílohy 
G 819 zdravotnícky asistent – úplné stredné odborné štúdium  
G 820 zdravotnícky záchranár -  úplné stredné odborné štúdium 
G 674 rádiologický asistent                                   10/ viď poznámka na konci prílohy                
G 675 zdravotnícky záchranár  
G 679 zdravotnícky asistent  
G 821 sanitár – stredné odborné štúdium  
  Špecializácie 
G 047 nukleárna medicína 
G 043 radiačná onkológia 
G 343 špeciálna rádiológia 
G 263 operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 
G 255 špecializovaná urgentná starostlivosť 
G 272 liečebná výživa                                            12/ viď poznámka na konci prílohy 
G 284 starostlivosť o seniorov 
   

H  

Kategória technik – t. č. sa im neprideľuje číselný kód lekára, ide o zubného 
technika, očného optika, optometristu, ortopedického technika, audiologického 
technika, vlásenkár - výrobca parochní 

   
  Kategória iný zdravotnícky pracovník 
I  a) a b) Fyzioterapeut  – študijné odbory bez špecializácie 
I 685 fyzioterapeut                                                   10/ viď poznámka na konci prílohy                
1 827 rehabilitácia – vysokoškolské magisterské štúdium 10/ viď poznámka na konci prílohy 
I 844 fyzioterapia – vysokoškolské bakalárske štúdium  
I 846 diplomovaný fyzioterapeut – vyššie odborné štúdium 
  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 
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 291 liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov 
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                                                                       13/ viď poznámka na konci prílohy 

   
I  c)  Psychológia  – študijné odbory bez špecializácie 
I 829 psychológia – vysokoškolské magisterské štúdium   
  Špecializácie 
I 144 klinická psychológia 
I 295 poradenská psychológia 
I 296 pracovná a organizačná psychológia 
I 297 školská psychológia                                   14/ viď poznámka na konci prílohy 
   
I  d)  Logopédia  – študijné odbory bez špecializácie 
I 828 logopédia – vysokoškolské magisterské štúdium   
  Špecializácie 
I 141 klinická logopédia 
   
I    e)  Liečebná pedagogika  – študijné odbory bez špecializácie 
I 830 liečebná pedagogika – vysokoškolské magisterské štúdium  
I 831 špeciálna pedagogika  – vysokoškolské magisterské štúdium 
  Špecializácie 
I 143 liečebná pedagogika                                  10/ viď poznámka na konci prílohy                
I 142 špeciálna pedagogika 
   
  f)  Sociálna práca  – študijné odbory bez špecializácie 
I 843 sociálna práca – vysokoškolské magisterské štúdium  
  Špecializácia 
I 283 sociálna práca v zdravotníctve  
   

  III. Subkódy nezdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve 

I  
g) Iný zdravotnícky pracovník uvedený v prílohe č. 3 pod písm. a) až f) 
Nariadenia vlády SR č. 322/2006 Z. z. - študijné odbory bez špecializácie 

I 832 biomedicínska fyzika – vysokoškolské inžinierske štúdium  

I 833 
biológia so zameraním na bunkovú a molekulárnu biológiu – vysokoškolské 
inžinierske štúdium  

I 834 
biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka – vysokoškolské inžinierske 
štúdium  

I 835 
fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku – vysokoškolské inžinierske 
štúdium  

I 836 chémia so zameraním na biochémiu – vysokoškolské inžinierske štúdium  
I 837 biotechnológia – vysokoškolské inžinierske štúdium  
I 838 hygiena potravín – vysokoškolské inžinierske štúdium 
I 839 biochémia a biotechnológia – vysokoškolské inžinierske štúdium              
I 840 chémia a technológia životného prostredia - vysokoškolské inžinierske štúdium   
I 841 biomedicínske inžinierstvo– vysokoškolské  inžinierske štúdium  
I 842 výživa ľudí -  – vysokoškolské inžinierske štúdium  
I 845 potravinárstvo – biochémia - vysokoškolské bakalárske štúdium  

I 853 
fyzika so zameraním na lekársku fyziku alebo na dozimetriu – vysokoškolské 
inžinierske štúdium  

I 854 chémia so zameraním na kvasnú chémiu – vysokoškolské inžinierske štúdium  
I 847 chémia – chémia liečiv – úplné stredné odborné štúdium  
I 848 chémia – analytická chémia – úplné stredné odborné štúdium  
I 849 chémia – monitorovanie životného prostredia – úplné stredné odborné štúdium  
I 850 chémia – sanácia životného prostredia – úplné stredné odborné štúdium  
I 851 chemická technológia– úplné stredné odborné štúdium  
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  Špecializácie 
I 057 hygiena životného prostredia 
I 280 hygiena pracovných podmienok 
I 146 klinická fyzika 
I 225 laboratórna medicína 
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 266 vyšetrovacie metódy v klinickej genetike 
I 066 zdravotnícka informatika 
I 102 ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 
I 324 vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii  
I 262 vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 
I 333 vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene 
I 263 vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 
I 225 laboratórna medicína  
I 239 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

I 259 
laboratórne a diagnostické metódy v  hematológii a transfúziológii   
                                                                              11/ viď poznámka na konci prílohy 

I 269 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 
I 313 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 
I 316 vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych  a chemických analýz a faktorov 
I 315 laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia 
I 346 laboratórne a diagnostické  metódy v klinickej imunológii a alergológii 
   
I 016 stomatológia                                                15/ viď poznámka na konci prílohy 
  

 

Poznámka 
Ak sa v kategórii „I“ – iný zdravotnícky pracovník, nenachádza potrebná špecializácia, ale sa 
nachádza v inej kategórii zdravotníckych pracovníkov, napríklad v „A“ alebo „F“ kategórii, použije 
sa špecializácia s príslušným „sll“ z inej kategórie zdravotníckych pracovníkov, ale s ponechaním „I“ 
– iný zdravotnícky pracovník v návestí kódu. Rovnako platí, že možno použiť špecializáciu, 
napríklad z kategórie „I“, na pridelenie kódu pre kategóriu „F“. Podmienkou je, že zdravotnícky 
pracovník musí mať taký diplom o získanej špecializácii, ktorá je uvedená v inej kategórii 
zdravotníckych pracovníkov. 

  

N                    Bez kategórie 
N 186 vedúci centrálnej sterilizácie                   16/ viď poznámka na konci prílohy 
N 184 vedúci centrálneho príjmu                       16/ viď poznámka na konci prílohy 

   
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 
N= bez kategórie - nezdravotnícky pracovník v zdravotníctve 
Stĺpec 2   
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sll = číslo odbornosti 
Stĺpec 3 
Popis odbornosti 
  
Poznámka: 
 
Všeobecná poznámka:  

Kód lekára sa neprideľuje na certifikovanú pracovnú činnosť - platí zásada, že kód lekára sa 
prideľuje iba na základe diplomu zo získaného vzdelania alebo na základe diplomu zo získanej 
špecializácie. Kód lekára sa neprideľuje ani na špecializačné odbory určené na riadenie 
a organizáciu zdravotníctva - s touto odbornosťou sa nevykazujú žiadne výkony zdravotnej 
starostlivosti zdravotným poisťovniam a tak prideľovanie kódu lekára na ich podklade, nemá 
reálne opodstatnenie. 

 
1/ sll = 006 pracovné lekárstvo a sll = 377 služby zdravia pri práci sa pridelí lekárovi, ktorý 

je zamestnaný v štátnom alebo neštátnom zdravotníckom zariadení a vykonáva liečebno-
preventívnu starostlivosť. Neprideľuje sa lekárovi, ktorý je zamestnaný v pracovnej zdravotnej 
službe.  
Pracovná zdravotná služba je zriaďovaná výlučne pre potreby dohliadania na podmienky 
pracovného prostredia zamestnancov, pričom iba spolupracuje s ambulantným zdravotníckym 
zariadením, ale ambulantnú zdravotnú starostlivosť nevykonáva. Nie je financovaná 
z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.  

 
2/ sll = 007 sa pridelí 

a) lekárovi so špecializáciou z pediatrie ( bez ohľadu na jej stupeň), zaradenému na niektorom 
odbore pediatrie lôžkového zdravotníckeho zariadenia (príloha č. 4 odkaz na poznámku č. 4 
tohto pracovného postupu),  

b) lekárovi so špecializáciou z pediatrie ( bez ohľadu na jej stupeň), pracujúcemu v ŠAS. 
 
3/ sll = 008 sa pridelí, ak má lekár v rozhodnutí samosprávneho kraja povolenie na prevádzku 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast a má 
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 povoľujúceho 
orgánu, zamestnávateľa alebo iného oprávneného orgánu), 

5.   špecializáciu z pediatrie podľa NV SR č. 743/2004 Z. z. (bez označenia stupňa), keď si lekár 
doplnil chýbajúcu časť vzdelania v súlade s predpismi EÚ, 

6. subšpecializáciu podľa NV SR č. 322/2006 Z. z. - všeobecná starostlivosť o deti a dorast, 
7. špecializáciu z pediatrie I. stupňa a súčasne vydané povolenie samosprávneho kraja                 
na prevádzkovanie ambulancie v odbore všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast. 

 
4/ sll = 022 sa pridelí lekárovi, ktorý má túto špecializáciu, okrem pediatra vykonávajúceho 

všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. V tomto prípade sa postupuje podľa predchádzajúcej 
vysvetlivky č. 3 bod č. 1.  

5/ sll = 059 epidemiológia - Pokiaľ v minulosti lekár s odbornosťou z hygieny získal ešte 
špecializáciu z epidemiológie vznikla  staršia odbornosť: hygiena a epidemiológia, podľa 
súčasných predpisov ide o odbornosť verejné zdravotníctvo. 

Epidemiológia a ostatné špecializácie, pri ktorých je uvedený odkaz na poznámku č. 5, sú 
odbornosti v rámci verejného zdravotníctva, ktorého činnosť nie je uhrádzaná z verejného 
zdravotného poistenia. Z toho dôvodu sa týmto špecialistom, pokiaľ pracujú v odboroch 
verejného zdravotníctva, číselný kód lekára neprideľuje, s výnimkou kódu lekára s sll  = 099    
(viď poznámka 7). Pokiaľ však sú zamestnaní v štátnom alebo neštátnom zdravotníckom 
zariadení a vykonávajú v ňom zdravotnú starostlivosť, prideľuje sa im číselný kód lekára aj s sll 
patriacou príslušnému odboru verejného zdravotníctva. 

       
6/  sll = 088 sa pridelí lekárovi, pokiaľ ešte nezískal žiadnu špecializáciu, 
      sll = 099 sa pridelí bez ohľadu na odbornosť a pracovné zaradenie lekára na základe žiadosti 

lekára, po predložení príslušných dokladov (článok 3 ods. 12 tohto pracovného postupu). 
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7/  sll = 225 - Laboratórna medicína je odbor, ktorý sa zaoberá laboratórnymi analýzami telesných 

tekutín, buniek a tkanív a interpretáciou takto získaných laboratórnych výsledkov v zdraví 
a chorobe. (Je to laboratórny odbor, ale nie klinický odbor.). 
Kód lekára s sll = 225 laboratórna medicína sa pridelí podľa Špecializačného študijného 
programu pre špecializačný odbor laboratórna medicína absolventom vysokoškolského štúdia.     

 
7a/ sll = 247 Kód lekára s sll = 247 sa prideľuje iba špecialistovi v odbore gynekológia 

a pôrodníctvo, ktorý získal subšpecializáciu z ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve. 
       Bez ohľadu na pridelenie kódu zo subšpecializácie ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve je 
na vykonávanie výkonov v ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve nasledovné stanovisko 
Slovenskej zdravotníckej univerzity:  
A.  nemôže vykonávať USG vyšetrenie 

gynekológ a pôrodník, ktorý atestoval z gynekológie a pôrodníctva pred 30 4. 1997 a nemá   
certifikát na USG, 

B.  môže vykonávať USG vyšetrenie 
1. gynekológ a pôrodník, ktorý atestoval z gynekológie a pôrodníctva pred 30 4. 1997 

a získal certifikát na USG,  
2. gynekológ a pôrodník I. alebo  II stupňa, ktorý atestoval po 30. 4. 1997,  
3. gynekológ a pôrodník, ktorý atestoval v súlade s NV SR č. 743/2004 Z. z. zosúladenej 

s predpismi EÚ,  
C. môže vykonávať kompletné USG vyšetrenie  

gynekológ a pôrodník, ktorý získal subšpecializáciu z ultrazvuku v gynekológii 
a pôrodníctve. 

 
8/ sll = 302 - Andrológia = sexuológia v urológii. 
 
9/ Kategória farmaceut - Číselný kód farmaceutovi sa pridelí, ak   
     a)   ide o revízneho farmaceuta, alebo 
     b) ide o vedúceho zdravotného pracoviska (nie farmaceutického pracoviska) alebo odborného 

zástupcu, na ktorého sa vykazujú výkony pracoviska zdravotným poisťovniam.  
 
10/ Prevodník odborností vybraných zdravotníckych pracovníkov 
 
Odbornosť podľa starších 
predpisov 

sll a odbornosť podľa súčasných 
predpisov (nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 742/2004 
Z. z.) 

Príslušný § 
a ods. 

- vysokoškolské vzdelanie 
v študijnom odbore:  
učiteľstvo odborných predmetov pre 
stredné zdravotnícke školy,  
- vysokoškolské vzdelanie 
v študijnom odbore: 
starostlivosť o chorých -  

psychológia,    
starostlivosť o chorých – 

pedagogika, 

193–ošetrovateľstvo–bakalárske 
štúdium 

§ 21 ods. 5   

vysokoškolské magisterské vzdelanie       
(s predchádzajúcim stredoškolským 
vzdelaním: zdravotná sestra, 
všeobecná sestra, detská sestra, 
zubná sestra, ženská sestra)                 
v odbore:  
ošetrovateľstvo, 
alebo ošetrovateľstvo - rehabilitácia 
podľa § 34 zákona č. 578/2004 Z. z. 

804–ošetrovateľstvo –       
vysokoškolské magisterské        
štúdium 

§ 21 ods. 6   

vysokoškolské vzdelanie v odbore: 
telesná výchova a šport - rehabilitácia 

827–rehabilitácia– 
vysokoškolské magisterské 
štúdium 

§ 21 ods. 7 
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vysokoškolské vzdelanie v odbore: 
učiteľstvo v školách pre mládež 
vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – 
špecializácia: liečebná pedagogika – 
terapeuticko výchovný smer  

143 – liečebná pedagogika § 21 ods. 8 

stredné odborné vzdelanie v odbore:  
zdravotná sestra, všeobecná sestra, 
detská sestra, zubná sestra, ženská 
sestra 

161 - sestra § 21 ods. 9   
     

všeobecná sestra,  
ktorá získala vzdelanie podľa 
platných predpisov do 1. mája 2004  
a začala štúdium do r. 2001 

161 sestra § 21 ods. 10 

vyššie odborné vzdelanie v odbore: 
diplomovaná detská sestra, 
diplomovaná operačná sestra, 
diplomovaná psychiatrická sestra, 
diplomovaná kozmetologická sestra 

805 – diplomovaná všeobecná 
sestra – vyššie odborné štúdium 

§ 21 ods. 11 

úplné stredné odborné vzdelanie 
v odbore: 
ženská sestra a vykonával činnosť 
pôrodnej asistentky najmenej tri roky 
v priebehu obdobia piatich rokov ku 
dňu 1. januára 2005 

605 - pôrodná asistentka  § 21 ods. 12 

úplné stredné odborné vzdelanie 
v odbore: 
rehabilitačný pracovník,  
rehabilitačný asistent a vykonával 
činnosť asistenta najmenej tri roky ku 
dňu 1. 1 2005 

685 - fyzioterapeut § 21 ods. 13 

úplné stredné odborné vzdelanie 
v odbore: 
rádiologický asistent, 
rádiologický laborant a vykonával 
činnosť asistenta najmenej tri roky ku 
dňu 1. 1 2005 

674 – rádiologický asistent § 21 ods. 13 

vysokoškolské magisterské vzdelanie 
(s predchádzajúcim stredoškolským 
vzdelaním: rehabilitačný pracovník, 
rehabilitačný asistent)                           
v odbore:  
ošetrovateľstvo – rehabilitácia podľa 
§ 34 zákona č. 578/2004 Z. z. 

827–rehabilitácia–vysokoškolské  
magisterské štúdium 

§ 21 ods. 14 

kurz  v zdravotníckom zariadení 
alebo kurz akreditovaný 
Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky v odbore: 
masér 

818 – masér – úplné stredné 
odborné štúdium 

§ 21 ods. 15 

  
11/  sll = 259 - laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii špecializácia je 

študijným obsahom identická so starým názvom špecializácie, t. j. 259 –   vyšetrovacie 
metódy v hematológii a transfúziológii, 

     sll = 346 - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii špecializácia je 
študijným obsahom identická so starým názvom špecializácie, t. j. 346  –  vyšetrovacie 
metódy v klinickej imunológii a alergológii. 

 
12/  sll = 272 - Liečebná výživa – predtým poruchy výživy a výmeny látok alebo klinická výživa. 
 
13/ sll = 291 - Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov predtým liečebná 

telesná výchova. 
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14/  sll = 297 - Školská psychológia = pedológia. 
 
15/ sll = 016 - Kód s kategóriou pracovníka „I“ a  subkódom sll = 016 sa pridelí bývalému 

povolaniu  dentista, ktoré sa ešte vyskytuje v praxi, ale už sa ďalej neštuduje.  
       Upozornenie ! 
       Dentista nie je zubný technik. Rozdiel medzi dentistom a zubným technikom je ten, že 

dentista, na rozdiel od zubného technika, je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a preto 
dostáva kód lekára, ale zubný technik patrí medzi poskytovateľov služieb nadväzujúcich 
na zdravotnú starostlivosť.  

        
16/ sll = 186 a 184 - Pri pridelení kódu lekára sa použije subkód sll = 186 a sll = 184, ak je 

vedúcim týchto pracovísk nezdravotnícky pracovník. Ak je vedúcim zdravotnícky 
pracovník použije sa pri pridelení kódu lekára subkód podľa jeho odbornosti. 
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MU 1/4/2007         Príloha č. 2 
 

          
               

Žiadosť o pridelenie kódu lekára 
Na základe § 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 v znení neskorších 
predpisov, žiadam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie číselného 
kódu lekára. K svojej žiadosti uvádzam nasledovné údaje: 
 

Titul, meno a 
priezvisko:.......................................................................................................................... 
 

Dátum narodenia: 
.................................................................................................................................. 
(deň, mesiac, rok) 
 
Rodné číslo: 
............................................................................................................................................. 
 
 
Bydlisko: 
................................................................................................................................................. 
(ulica, číslo, PSČ, obec) 

Kontakt : 
................................................................................................................................................ 
(tel., fax, mobil, e-mail): 
 
Akademický titul: 
................................................................................................................................... 
 
Dosiahnuté špecializácie: 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
 V súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov súhlasím na dobu neurčitú so spracovaním hore uvedených osobných 
údajov na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, za účelom pridelenia kódu 
lekára a vedenia zoznamu kódov lekárov.  
 
 
V.................................................dňa............................... 
 
 
                      
                                                                               ................................................................... 

                          Podpis žiadateľa 
 

Pozn.:  k žiadosti o pridelenie kódu lekára je potrebné priložiť: 
a) overenú kópiu diplomu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, diplomu o dosiahnutej 

špecializácie, resp. certifikátu o dosiahnutej certifikovanej pracovnej činnosti uznanej 
Slovenskou zdravotníckou univerzitou za špecializáciu (príloha č. 8 Metodického usmernenia 
č. 1/4/2007 pri zasielaní žiadosti a dokladov poštou, 

b) alebo originál a kópiu uvedených dokladov pri osobnej návšteve pobočky úradu. 
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MU 1/4/2007                                                                                                              Príloha č. 2a 
 

 
Pridelenie číselného kódu lekára 

 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 

p r i d e ľ u j e  
 
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 v znení neskorších 
predpisov  
 
 

kód lekára: 
 

......................................  v odbore:    
 ...................................................................................................... 

 
pridelený dňa .................................... 

 
......................................  v odbore:  
...................................................................................................... 
 
pridelený dňa .................................... 

 
......................................  v odbore:  
...................................................................................................... 
 
pridelený dňa .................................... 
. 
. 

pre 
 
titul, meno a priezvisko: 

....................................................................................................................... 

 
dátum narodenia: ..................................................   
 
Vytlačené v ......................................... dňa ........................ 
                                                        
V ........................................ dňa ........................  
 
 
 
       .......................................................... 
                 meno a podpis riaditeľa  
                                                                                              a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
 
 
Poznámka : kód lekára s odbornosťou „099“ je oprávnený používať lekár a zubný lekár iba na základe 
dohody s príslušnou zdravotnou poisťovňou a na účet zdravotnej poisťovne, v ktorej je lekár a zubný 
lekár a jemu blízke osoby verejne zdravotne poistené.  
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MU 1/4/2007                                                                                                              Príloha č. 2b 
 

                                        
          
            
 
 

Zrušenie kódu lekára 
 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe 

oznámenia matriky o úmrtí lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve *,  v prípade 

nesprávne prideleného kódu lekára *,  v prípade získania prvej špecializácie lekárom *, ruší 

kód lekára:  

 

 
Titul, meno a priezvisko: 
...................................................................................................................... 
 
 
Dátum narodenia:            .................................................... 
    
 
Kód lekára:       .................................................... 
 
 
Zrušenie kódu v ...................................., dňom: ..................................... 
                                                   
 
 
Vytlačené v ..........................................., dňa ........................................  
 
 
 
 
 
 
V..........................dňa................... 
 
 
        .................................................. 
              meno a podpis riaditeľa 
        a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
 
 
 
*   potrebný údaj uviesť 
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MU 1/4/2007                                                                                                              Príloha č. 2c 

 

                                        
          
            
 
 

Vyznačenie pozastavenia oprávnenia používať kód lekára 
 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe 

rozhodnutia orgánu, ktorý povolenie vydal *, rozhodnutia príslušnej stavovskej organizácie 

v zdravotníctve (komory),*  žiadosti lekára,* žiadosti vybraného pracovníka v zdravotníctve *,  

vyznačuje obdobie pozastavenia oprávnenia používať kód lekára: 

 
Titul, meno a priezvisko: 
....................................................................................................................... 
 
 
Dátum narodenia:       ....................................... 
 
 
Kód lekára:     ........................................ 
 
 
 
 
Oprávnenie používať kód pozastavené od: .............................. do ................................                                                         
 
                                                                                                                    

 
 
 
Vytlačené v ............................................., dňa ......................... 
 
 
 
V......................................................dňa................................... 
 
 
 
        .................................................. 
              meno a podpis riaditeľa 
                                           a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
 
 
 
 

* potrebný údaj vybrať 
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MU 1/4/2007                                                  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. 
 
Kódy poskytovateľa pridelené do účinnosti tohto usmernenia s „p“ = N sa 
nemenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p POPIS 

N Kategória poskytovateľa zrušená 

O 
 

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

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

R 
fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. c) zákona                 
č. 578/2004 Z. z. 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. e) zákona   č. 578/2004 Z. z. 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. e) zákona             č. 578/2004 Z. z.  na základe živnostenského oprávnenia 

U iný spôsob poskytovania služieb v zdravotníctve 
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MU 1/4/2007                                                 Príloha č. 4 
                                                                                                                       

Subkódy odborných útvarov zdravotníckych zariadení 
 

POPIS spp y 
 
1. Lôžkové a ambulantné odborné útvary 
 
a) štandardná zdravotná starostlivosť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 050 1,2,3 
neonatológia 051 1,2,3 
hygiena detí a mládeže                  4/ viď poznámka na konci prílohy 052 2,3 
čeľustná ortopédia 053 1,2,3 

vnútorné lekárstvo 001 1,2 
infektológia 002 1,2 
pneumológia a ftizeológia 003 1,2 
neurológia 004 1.2 
psychiatria 005 1,2 
pracovné lekárstvo                        9/  viď poznámka na konci prílohy 006 1,2 
pediatria                                 1/ a  4/  viď poznámka na konci prílohy 007 1,2 
všeobecná starostlivosť o deti a dorast  2/  viď poznámka na konci 
prílohy 008 

 
2 

gynekológia a pôrodníctvo 009 1,2 
chirurgia 010 1,2 
ortopédia 011 1,2 
urológia 012 1,2 
úrazová chirurgia 013 1,2 
otorinolaryngológia 014 1,2 
oftalmológia 015 1,2 
stomatológia 016 1,2 
pediatrická gynekológia 017 1,2,3 
dermatovenerológia 018 1,2 
klinická onkológia 019 1,2 
všeobecné lekárstvo  020 2 
dorastové lekárstvo 022 2 
rádiológia 023 1,2,3,5 
klinická biochémia 024 1,2,5 
anestéziológia a intenzívna medicína 025 1,2,3 
telovýchovné lekárstvo 026 1,2 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 027 1,2,5 
súdne lekárstvo                               3/ viď poznámka na konci prílohy 028 1,2,3,5 
patologická anatómia                    3/ viď poznámka na konci prílohy 029 1,2,5    
hematológia a transfúziológia 031 1,2,5 
urgentná medicína 032 1,2 
klinická mikrobiológia 034 1,2,5 
neurochirurgia 037 1,2 
plastická chirurgia 038 1,2 
ortopedická protetika 039 1,2,3,5 
klinická imunológia a alergológia 040 1,2,5 
radiačná onkológia 043 1,2,5 
foniatria 044 1,2 
reumatológia 045 1,2 
algeziológia 046 2 
nukleárna medicína 047 1,2,5 
gastroenterológia 048 1,2 
kardiológia 049 1,2 
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paradontológia 054 2 
stomatologická protetika 055 2 
angiológia 056 1,2,3 
hygiena životného prostredia       5/ viď poznámka na konci prílohy 057 2,3 
hygiena výživy                                  5/ viď poznámka na konci prílohy 058 2,3 
epidemiológia 059 2,3 
geriatria 060 1,2 
medicínska informatika a bioštatistika 061 1,2,3 
lekárska genetika 062 1,2,3,5 
nefrológia                   063 1,2 
endokrinológia 064 1,2 
klinická farmakológia 065 1,2,3,5 
gynekologická sexuológia 067 1,2,3 
cievna chirurgia 068 1,2 
kardiochirurgia 069 1,2 
maxilofaciálna chirurgia 070 1,2 
korektívna dermatológia 072 3 
medicína drogových závislostí 073 1,2,3 
gerontopsychiatria 074 1,2 
audiológia 075 3 
letecké lekárstvo 076 1,2,3 
onkológia v otorinolaryngológii 079 2,3 
cystická fibróza 091 2,3,5 
posudkové lekárstvo 100 2 
ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 5/ viď poznámka na 
konci prílohy 102 

 
2,3 

pediatrická neurológia 104 1,2,3 
detská psychiatria 105 1,2 
hrudníková chirurgia 106 1,2 
detská chirurgia 107 1,2 
pediatrická ortopédia 108 1,2,3 
pediatrická urológia 109 1,2,3 
mikrobiológia životného prostredia 5/ viď poznámka na konci 
prílohy 113 

 
3 

pediatrická otorinolaryngológia 114 1,2,3 
detské zubné lekárstvo 115 1,2,3 
detská dermatovenerológia 116 1,2 
technológia rádiofarmák 122 1,2,3,5 
farmakológia a toxikológia liečiv 125 1,3 
materno-fetálna medicína 130 1,2,3 
výchova k zdraviu 131 3 
vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 133 3,5 
ergoterapia 135 3 
pediatrická imunológia a alergiológia 140 1,2,3,5 
pediatrická reumatológia 145 1,2,3 
klinická fyzika 146 3,5 
rádiofyzika 149 3 
pediatrická endokrinológia 153 1,2,3 
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 154 1,2,3 
pediatrická kardiológia 155 1,2,3 
pediatrická pneumológia a ftizeológia 156 1,2,3 
pediatrická nefrológia 163 1,2,3 
centrálne operačné sály 185 1,3, 5 
funkčná diagnostika 187 2,3,5 
univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) 188 3 
kožná banka 189 3 
očná banka 190 3 
popáleninové 191 1,3 
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doliečovacie 192 1,3 
novorodenecké postele                  4/ viď poznámka na konci prílohy 194 1,3 
diabetická noha 204 3 
dlhodobo chorých 205 1 
chirurgia ruky 206 3 
transplantačné 207 1,2,3 
dialyzačné                                        6/ viď poznámka na konci prílohy 208 3 
klinická hematológia 209 1,2,5 
ženská poradňa 211 3 
sonografia                                         7/ viď poznámka na konci prílohy 212 3,5 
mikrochirurgia oka 215 2,3 
hepatológia 216 1,2,3 
nemocničná krvná banka 218 3 
gastroenterologická chirurgia 222 1,2 
neuropsychiatria 223 1,2 
laboratórna medicína 225 1,2,3 
tropická medicína  226 1,2 
verejné zdravotníctvo                    5/ viď poznámka na konci prílohy 227 2,3 
magnetická rezonancia                 7/ viď poznámka na konci prílohy 228 3,5 
onkológia v gynekológii 229 1,2,3 
mykológia 230 3,5 
psychosomatická a behaviorálna medicína 231 2,3 
osteodenzitometria                        7/ viď poznámka na konci prílohy 232 3,5 
termografické vyšetrovacie metódy  7/ viď poznámka na konci 
prílohy 233 

3,5 

psychoterapia 241 2,3 
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 7a/ viď poznámka na konci 
prílohy 247 

2,3,5 

ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 248 3 
špecializovaná urgentná starostlivosť 255 3 
mamológia 271 1,2 
liečebná výživa                               8/ viď poznámka na konci prílohy 272 3 
arytmia a koronárna jednotka 278 1 
sociálna práca v zdravotníctve 283 3 
reprodukčná medicína 289 1,2 
zdravie pri práci 298 2 
akupunktúra 299 3 
andrológia 302 2 
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 306 1,2,3,5 
gynekologická urológia 312 1,2,3 
onkológia v chirurgii 319 1,2,3 
onkológia v urológii 322 1,2,3 
pediatrická anestéziológia 323 1,2,3 
pediatrická hematológia a onkológia 329 1,2,3 
pediatrická infektológia 331 1,2 
pediatrická intenzívna medicína  4/ viď poznámka na konci prílohy 332 1,2 
paliatívna medicína 334 1,2,3 
rehabilitácia v detskom veku 335 3,5 
pediatrická oftalmológia 336 1,2,3 
rehabilitácia v gynekológii 337 3,5 
rehabilitácia v pôrodníctve 339 3,5 
sexuológia 340 2,3 
pediatrická urgentná medicína    4/ viď poznámka na konci prílohy 341 1,2,3 
špeciálna rádiológia 343 3,5 
dentoalveolárna chirurgia 345 3 
choroby slizníc ústnej dutiny 347 3 
implantológia 348 3 
onkológia vo vnútornom lekárstve 350 1,2,3 
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perfuziológia 351 3,5 
zdravotnícka ekológia 353 2,3 
revízne lekárstvo 356 2,3 
mukogingiválna chirurgia 358 3 
revízne zubné lekárstvo 361 3 
príprava cytostatík 364 3,5 
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia    5/ viď poznámka na 
konci prílohy 366 

2,3,5 

psychiatrická sexuológia 367 1,2,3 
revízne lekárenstvo 371 3 
služby zdravia pri práci                 9/ viď poznámka na konci prílohy   377 2,3 
pediatrická rádiológia 393 1,3,5 
organizácia vojenského zdravotníctva 490 1,2,3 
audiometria 557 3,5 
endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 

                                           7/ viď poznámka na konci prílohy 558 
 

3,5 
invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy 560 3,5 
kalmetizácia 561 3,5 
kardiologické vyšetrovacie metódy 562 3,5 
vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 569 3,5 
plánované rodičovstvo a antikoncepcia 570 3 
psychofyzická príprava na pôrod 571 3 
digitálna substrakčná angiografia – dsa 574 3,5 
mamografia                                      7/ viď poznámka na konci prílohy 575 3,5 
počítačová tomografia – CT           7/ viď poznámka na konci prílohy 576 3,5 
afaziológia 577 3 
drogové závislosti  578 3 
audioprotetika 584 3 
diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 585 3,5 
diagnostická a intervenčná kolonoskopia 586 3,5 
diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii 587 3.5 
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 588 3,5 
chemoterapia nádorov 591 3,5 
intervenčná rádiológia  593 3,5 
intervenčná ultrasonografia v urológii 594 3,5 
mamodiagnostika v gynekológii 595 3,5 
mamodiagnostika v rádiológii 596 3,5 
endoskopia respiračného systému 597 3,5 
klinické skúšanie liekov 598 3,5 
spondylochirurgia 599 3 
hospic 620 1 
mobilný hospic 630 3 
ošetrovateľstvo                              10/ viď poznámka na konci prílohy 193 1,2 
biomedicínsky výskum – všeobecne 700 1 
 
b) Jednotky intenzívnej zdravotnej starostlivosti 
 
JIS (centrálna) 605 3 
JIS  geriatrická 098 3 
JIS  jednotka intenzívnej starostlivosti, interná 196 3 
JIS  kardiologická 197 3 
JIS  metabolická 198 3 
JIS  pediatrická                               4/ viď poznámka na konci prílohy 199 3 
JIS  pneumologická a ftizeologická 200 3 
JIS  neurologická 201 3 
JIS chirurgická 202 3 
JIRS jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti  
        pre deti  a novorodencov       4/ viď poznámka na konci prílohy 203 

 
1,3 
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JIS  onkologická 601 3 
JIS  infekčná 602 3 
JIS spondylochirurgická 603 3 
JIS otorinolaryngologická 604 3 
JIS  gynekologická 609 3 
JIS  ortopedická 611 3 
JIS  urologická 612 3 
JIS  úrazová 613 3 
JIS hematologická 631 3 
JIS neurochirurgická 637 3 
JIS cievnej chirurgie 668 3 
JIS maxilofaciálna chirurgia 670 3 
JIS popáleninová 691 3 
JIS kardiochirurgická 626 3 
JIS hrudníková chirurgia 706 3 
 
c) Pracoviská jednodňovej zdravotnej starostlivosti 
 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti gynekológia 009 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti chirurgia 010 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti ortopédia 011 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti urológia 012 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti úrazová chirurgia 
(traumatológia) 013 

4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti otorinolaryngológia 014 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti oftalmológia 015 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti stomatológia 016 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti rádiológia 023 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti plastická chirurgia 038 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti gastroenterológia 048 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti maxilofaciálna chirurgia 070 4 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti gastroenterologická chirurgia 222 4 
názvy a spp ďalších prípadných nových jednodňových zdravotných 
starostlivostí podľa odborných útvarov uvedených v časti a) 
štandardná zdravotná starostlivosť sa prideľujú po dohode 
s odborom centrálnej evidencie 

001 
až 
600 

 
4 

 
d) pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek   
    (SVLZ), ktoré nie sú vyššie uvedené 
 
v odbore spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, pokiaľ nie sú,  ako 
je ďalej uvedené, podrobnejšie vyšpecifikované 210 

 
5 

v odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii 259 5 
v odbore vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného  
prostredia   260 

5 

v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii 261 5 
v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 262 5 
v odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 263 5 
v odbore vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim           
žiarením 265 

 
5 

v odbore vyšetrovacie metódy v genetike 266 5 
v odbore farmaceutická kontrola 267 5 
v odbore laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík 268 5 
v odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike 285 5 
v odbore vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve 
a toxikológii 

286  
5 

v odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii 294 5 
v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 324 5 
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v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii 346 5 
v odbore vyšetrovacie metódy v kardiológii 349 5 
v odbore rehabilitačné metódy – mobilizačné techniky 581 5 
v odbore rehabilitačné metódy – reflexná terapia podľa Dr. Vojtu 582 5 
v odbore rehabilitačné metódy – techniky liečby lymfedému 583 5 
v odbore chemoterapia infekčných chorôb 590 5 
 
e) stacionár 
stacionár vnútorné lekárstvo 001 6 
stacionár infektológia 002 6 

ďalšie stacionáre podľa odborných útvarov v časti a) štandardná 
zdravotná starostlivosť 

003 
až 
393 

 
6 

 
2. Kúpeľné zariadenia 
 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  11/ viď poznámka na 
konci  prílohy 027 

 
1 

vaňové a bazénové kúpele 770 1 
vodoliečba 771 1 
elektroliečba 772 1 
teploliečba 773 1 
inhalačná liečba 774 1 
svetloliečba 775 1 
podávanie podkožných plynových injekcií 776 1 
podávanie klasických masáží 777 1 
individuálna rehabilitácia 778 1 
trakčná liečba 779 1 
ambulancie - subkódy podľa časti 1. Lôžkové a ambulantné 
odborné útvary  

 
2 

 
3. Vybrané zdravotnícke zariadenia 
 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) 610 3 
sestra                                             17/ viď poznámka na konci prílohy 161 2,3 

pôrodná asistencia                      17/ viď poznámka na konci prílohy 806 2,3 

fyzioterapia                                   17/ viď poznámka na konci prílohy 685 2,3,5 

liečebná pedagogika                   17/ viď poznámka na konci prílohy  143 1,2,3 

klinická logopédia                       17/ viď poznámka na konci prílohy     141 1,2,3 

klinická psychológia                   17/ viď poznámka na konci prílohy     144 1,2,3 
špeciálna pedagogika                 17/ viď poznámka na konci prílohy 142 2,3 
masér                                             17/ viď poznámka na konci prílohy              173 2,3 
ošetrovateľstvo                            10/ viď poznámka na konci prílohy 193 1,2 
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 257 3 
revízne ošetrovateľstvo 242 3 
pracovná a organizačná psychológia 296 3 
rehabilitácia 827 3,5 
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov 
                                                     12/ viď poznámka na konci prílohy 291 

3,5 

centrálny príjem                       13/ viď poznámka na konci prílohy  184 8 
centrálna sterilizácia 186 3,5 
LSPP pre dospelých – ambulantná 14/ viď poznámka na konci príl. 174 2 
LSPP pre dospelých – výjazdová 175 2 
LSPP pre deti – ambulantná 176 2 
LSPP pre deti – výjazdová 177 2 
LSPP stomatologická pre dospelých 178 2 
LSPP stomatologická pre deti a dorast 217 2 
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4. Zdravotnícke zariadenia a iné zariadenia, ktorých vedúci                      
     a zamestnanci nedostanú kód lekára 
 
lekárenstvo                                    15/ viď poznámka na konci prílohy 160 3 
výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne) 134 3 
očná optika  824 3 
výdajňa a servis ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok  995 3 
výdajňa a servis audio-protetických zdravotníckych pomôcok           996 3 
zubná technika 170 3 
doprava poistencov 183 3 
preprava biologického materiálu 16/ viď poznámka na konci 
prílohy 650 

3 

vlásenkárstvo – výroba parochní v zdravotníctve 997 3 
          
5. Certifikované pracovné činnosti 
 
POPIS spp y 
   
A. kategória   
posudkové lekárstvo 100 3 
funkčná diagnostika 187 3 
mikrochirurgia oka 215 3 
invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a angiológii 221 3 
invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu 
a implantácia kardiostimulátorov 234 

 
3 

psychoterapia 241 3 
vyšetrovacie metódy v genetike 266 3 
echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému 279 3 
abdominálna ultrasonografia u dospelých 303 2, 3,5 
rehabilitácia v detskom veku 335 3 
rehabilitácia v gynekológii 337 3 
rehabilitácia v pôrodníctve 339 3 
vyšetrovacie metódy v kardiológii 349 3 
perfuziológia 351 3,5  
pediatrická rádiológia 393 3 
klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 525 3 
audioprotetika 584 3 
diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 585 3 
diagnostická a intervenčná kolonoskopia 586 3 
diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii 587 3 
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 588 3 
farmakoekonomika 589 3 
chemoterapia infekčných chorôb 590 3 
chemoterapia nádorov 591 3 
intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve 592 3 
intervenčná rádiológia 593 3 
intervenčná ultrasonografia v urológii 594 3 
mamodiagnostika v gynekológii 595 3 
mamodiagnostika v rádiológii 596 3 
endoskopia respiračného systému 597 3 
klinické skúšanie liekov 598 3 
spondylochirurgia 599 3 

zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby 235 3 
rýchla lekárska pomoc 179 2 
rýchla zdravotnícka pomoc  180 2 
vrtuľníková záchranná zdravotná služba 181 2 
vodná záchranná zdravotná služba  -  zrušená   
rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky 238 2 
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B. kategória   
dentoalveolárna chirurgia 345 3 
choroby slizníc ústnej dutiny 347 3 
implantológia 348 3 
mukogingiválna chirurgia 358 3 
   
C. kategória   
klinická imunológia a transfuziológia 060 3 
lekárska genetika 062 3 
diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 119 3 
klinické skúšanie produktov a liekov 363 3 
príprava cytostatík 364 3 
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 375 3 
Farmakoekonomika 589 3 
   
D. kategória   
psychoterapia 241 3 
audiometria 557 3,5 
endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 558 3 
funkčné vyšetrovacie metódy 559 3,5 
invazívne a intervenčné, diagnostické a terapeutické postupy 560 3,5 
kalmetizácia 561 3,5 
kardiologické vyšetrovacie metódy 562 3,5 
organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky 563 3 
organizácia a techniky v tkanivových bankách 564 3 
ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 565 3 
ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách 566 3 
starostlivosť o drogovo závislých 568 3 
vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológiii a neurodiagnostike 569 3,5 
   
E. kategória   
plánované rodičovstvo a antikoncepcia 570 3 
psychofyzická príprava na pôrod 571 3 
   
F. kategória   
klinická imunológia a alergológia 040 3 
lekárska genetika 062 3 
zdravotnícke a diagnostické pomôcky in viro 526 3 
organizácia a techniky v tkanivových bankách 564 3 
   
   
   
G. kategória   
digitálna substrakčná angiografia – DSA 574 3 
mamografia 575 3 
počítačová tomografia – CT 576 3 
   
I. kategória   
psychoterapia 241 3 
klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 525 3 
afaziológia 577 3 
drogové závislosti 578 3 
dopravná psychológia 580 3 
mobilizačné techniky 581 3 
reflexná terapia podľa Vojtu 582 3 
techniky terapie lymfedému 583 3 
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Poznámka: 
 
Y v treťom stĺpci: Subkód „y“ sa použije v kóde poskytovateľa v súlade s rozhodnutím 

ministerstva zdravotníctva, Štátnej kúpeľnej komisie alebo samosprávneho kraja.  
Ak v treťom stĺpci tejto prílohy nie je uvedený taký subkód „y“, ktorý prináleží kódu 
poskytovateľa podľa rozhodnutia orgánu oprávneného na vydanie povolenia, postupuje 
sa pri tvorbe kódu poskytovateľa použitím druhu špecializovaného útvaru „y“  (viď 
príloha č. 5 tohto pracovného postupu) podľa týchto zásad: 

 y = 1 použiť. ak ide o oddelenie,  
 y = 2 použiť, ak ide o ambulanciu,  

y = 3 použiť, ak ide o  
1. pracovisko v rámci oddelenia alebo pracovisko v rámci ambulancie a to:  
a) pracovisko SVLZ v rámci niektorého oddelenia alebo ambulancie napríklad 
ultrasonografia v rámci gastroenterológie, neurológie, nefrológie, EEG v rámci 
neurológie, laboratórium v rámci lekárskej genetiky, endoskopické vyšetrovacie 
metódy v jednotlivých odboroch atď., 

Upozornenie: pracovisko SVLZ v rámci oddelenia alebo ambulancie nie je 
ambulancia SVLZ  vždy je  y = 3, 

b)  JIS v rámci niektorého oddelenia,  
c) certifikované pracovné činnosti v rámci oddelenia alebo ambulancie,  

2.  určené zdravotnícke zariadenia a to: 
a) vybrané zdravotnícke zariadenia (časť 3 tejto prílohy),  
b) zdravotnícke zariadenia, ktorých vedúci a zamestnanci nedostanú kód lekára (časť 

4 tejto prílohy), 
y = 4 použiť, ak ide o pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti (časť 1 písm. c) 

tejto prílohy),  
y = 5 použiť, ak ide o  
1. samostatné pracovisko SVLZ, napríklad rádiológia, klinická biochémia, klinická 
hematológia, hematológia a transfúziológia, fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia atď., 

2.  pracoviská SVLZ osobitne uvedené (časť 1 písm. d) tejto prílohy). 
Upozornenie: v rámci samostatného pracoviska SVLZ y = 5 môže byť aj ambulancia 

SVLZ; v tom prípade y = 2, napríklad ambulancia hematológie a transfúziológie, 
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie atď. 
y = 6 použiť, ak ide o stacionár, 
y = 8 použiť, ak ide o ambulanciu centrálneho príjmu alebo ústavnej pohotovostnej 

služby.  
 
1/ spp = 007 sa prideľuje, ak je v povolení uvedené odborné zameranie – pediatria.                     

(Ide o špecializovanú lôžkovú alebo ambulantnú starostlivosť. Ďalšie odbory v pediatrii 
viď poznámka  č. 4. 

 
2/ a) spp = 008 sa prideľuje pre ambulanciu všeobecná starostlivosť o deti a dorast,                    

(ide o všeobecnú ambulantnú starostlivosť) a v povolení je uvedené zameranie: 
 a) všeobecná starostlivosť o deti a dorast alebo 
 b) pediatria a dorastové lekárstvo, 

  b) spp = 022 sa prideľuje, ak v povolení je uvedené zameranie dorastové lekárstvo. 
Dorastové lekárstvo môže byť uvedené samostatne alebo súčasne s inou odbornosťou, 
napríklad       spp = 001, 007, 020 apod. (Ide o všeobecnú ambulantnú starostlivosť 
v t. č. pretrvávajúcom dorastovom lekárstve, ktoré má vo svojej zdravotnej 
starostlivosti dorastencov – študentov - vo veku od 15 do 26 rokov veku). 

 
3/ Druh špecializovaného útvaru  „y“ podľa prílohy č. 5 tohto usmernenia sa neprideľuje 

v kóde poskytovateľa pre pracovisko súdne lekárstvo a pre pracovisko patologická anatómia, 
zaradené ako útvar úradu.  

 
4/ Kód poskytovateľa v pediatrii, s ďalej uvedeným  spp, sa prideľuje podľa rozhodnutia 

orgánu oprávneného vydať povolenie v nasledovných prípadoch: 
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spp = 007, y = 1,2 pediatria je základný špecializovaný útvar, ktorý sa zaoberá 
diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb detského veku od 
narodenia do 18 rokov + 364 dní života dieťaťa (a dorastenca) na pediatrii.  

V povolení musí byť uvedená „Pediatria a jej oddelenie, a/alebo  ambulancia“. 
 

spp = 332, y = 1, 2, 3 pediatrická intenzívna medicína je špecializovaný útvar v 
rámci pediatrie, ktorý zabezpečuje liečbu predovšetkým kriticky chorých detí, u ktorých 
hrozí zlyhanie alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánov a ktoré potrebujú 
resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť od narodenia do 18 rokov + 364 dní života. 

  V povolení musí byť uvedená „Pediatrická intenzívna medicína a jej oddelenie, 
a/alebo  ambulancia a/alebo pracovisko. 

 

spp =199, y = 3 JIS pediatrická je špecializovaný útvar poskytujúci neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť deťom od narodenia do 18 rokov + 364 dní života dieťaťa na 
pediatrii alebo           na pediatrickej intenzívnej medicíne.  

V povolení musí byť uvedená „JIS pediatrická“. 
 

spp = 051, y = 1,2,3 neonatológia je špecializovaný útvar pediatrie (novorodenecké 
oddelenie, ambulancia, pracovisko, klinika) poskytujúci diagnostickú a liečebno-
preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28 dní života na neonatológii, 
vrátane predčasne narodeným. 

V povolení musí byť uvedená „Neonatológia a buď oddelenie, a/alebo  ambulancia, 
a/alebo pracovisko“.  

 
spp = 203: JIRS jednotka intenzívnej a resuscitačnej staroslivosti pre deti a 
novorodencov bolo použité pre ďalšie členenie v neonatológii v nadväznosti na 
Koncepciu zdravotnej starostlivosti v odbore neonatológia, uverejnenej vo Vestníku MZ 
SR číastka 9 – 16/2006 z 1. marca 2006:  

• spp = 203, y = 3, príslušné zz - Úroveň I. - Úsek fyziologických 
novorodencov (ÚFN) (môže byť aj v rámci pediatrie, ak nie je zriadená 
neonatológia), 

• spp = 203, y = 3, príslušné zz - Úroveň II. - Jednotka intenzívnej 
starostlivosti o novorodencov (JISN), 

• spp = 203, y = 3, príslušné zz - Úroveň III. - Jednotka resuscitačnej 
starostlivosti o novorodencov (JRSN) alebo intermediálna 
jednotka, resp. intermediálne lôžka, 

• spp = 203, y = 1, príslušné zz - Úroveň III.+ - JIRS jednotka 
intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre deti a novorodencov 
(perinatologické centrum alebo  vysokošpecializované zdravotnícke 
zariadenie), 

• spp = 203, y = 3,   príslušné zz - Jednotka vysokošpecializovanej 
starostlivosti o novorodencov (JVSN) (zriaďuje sa na neonatológii, ktorá 
je súčasťou perinatologického centra alebo vysoko špecializovaného 
zdravotníckeho zariadenia.). 

V povolení musí byť uvedený „Úsek fyziologických novorodencov (ÚFN), a/alebo 
Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov (JISN) alebo intermediálna 
jednotka, resp. intermediálne lôžka a/alebo Jednotka resuscitačnej starostlivosti 
o novorodencov (JRSN), a/alebo Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre 
deti a novorodencov (JIRS), a/alebo Jednotka vysoko špecializovanej starostlivosti 
o novorodencov (JVSN)“. 

 

      Úsek fyziologických novorodencov spolupracuje na úseku šestonedelia pôrodníckych 
pracovísk spp = 194, y = 1,3 Novorodenecké postele, ktoré môžu byť pracoviskom 
alebo oddelením na úseku šestonedelia pôrodníckeho oddelenia (pôrodnice).  

 V povolení musí byť „Novorodenecké postele alebo lôžka novorodencov“.  
 

spp = 341, y = 2,3 Pediatrická urgentná medicína je špecializovaný útvar, ktorý sa 
zaoberá problematikou neodkladnej (urgentnej) zdravotnej starostlivosti predovšetkým 
v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti najmä v rámci záchrannej zdravotnej služby 
v súčinnosti s ostatnými službami s urgentným prijímacím oddelením. 
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V povolení musí byť uvedená „Pediatrická urgentná medicína a jej ambulancia, 
a/alebo pracovisko“. 

 
5/ Verejné zdravotníctvo a jeho pracoviská nie sú financované z verejného zdravotného 

poistenia, nedostávajú kódy poskytovateľa. Výnimkou môže byť prípad, ak sa niektoré 
laboratórne vyšetrenia, napríklad mikrobiologické vyšetrenia biologického materiálu, 
z dôvodov dostupnosti vykonávajú v rámci zdravotnej starostlivosti v laboratóriu 
verejného zdravotníctva namiesto v zdravotníckom zariadení a zdravotné poisťovne tieto 
vyšetrenia uhrádzajú verejnému zdravotníctvu tak ako zdravotníckemu zariadeniu. To 
neplatí napríklad pre mikrobiologické vyšetrenia vody, potravín a pod., ktoré nie sú 
uhrádzané z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, nakoľko sú výsostne vecou 
verejného zdravotníctva.  

        
6/  Ak je dialýza prevádzkovaná v rámci stacionára  y = 6.  
 
7/   I. Ak pracovisko rádiológie 

a) je samostatné pracovisko, t. j pracovisko nie je súčasťou rádiológie,  
b) pracovisko v rámci rádiológie je osobitne vymenované v povolení oprávneného 

orgánu, prideľuje sa príslušný subkód pracoviska  spp.  
II. Ak oprávnený orgán vydal povolenie iba na rádiológiu a poskytovateľ požaduje kód 
poskytovateľa s spp aj na ďalšie pracoviská v rámci rádiológie (napr.: CT, MR a pod) na 
základe požiadavky zdravotnej poisťovne 

a) v prípade rovnakého „y“ prideľuje sa kód poskytovateľa na rádiológiu so „zz“ = 01          
a na ostatné pracoviská, ktoré sú v rámci rádiológie, prideľuje sa kód 
poskytovateľa               so „zz“ = 02, 03, 04 atď.,  

b) v prípade rozdielneho „y“ prideľuje sa kód poskytovateľa na rádiológiu so „zz“ = 01      
a na ostatné pracoviská, ktoré sú v rámci rádiológie, sa prideľuje kód 
poskytovateľa               so „zz“ = 01, 02, 03, atď., podľa poskytovateľom 
predloženej schválenej organizačnej štruktúry poskytovateľa. 

 
7a/ spp = 247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve sa prideľuje na základe rozhodnutia 

orgánu oprávneného na vydanie povolenia na vyšetrenie ultrazvukom v gynekológii 
a pôrodníctve. bez nadväznosti či lekár, ktorý ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 
vykonáva, má špecializáciu 247 – ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve alebo ju nemá 
(viď poznámka č. 7a v prílohe č. 1).“ 

  
8/  spp = 272 liečebná výživa predtým klinická výživa. 
 
9/ spp = 006 pracovné lekárstvo a 377 služby zdravia pri práci sa prideľuje ambulancii 

alebo pracovisku za podmienky, že sú súčasťou štátneho alebo neštátneho zdravotníckeho 
zariadenia. Neprideľuje sa, ak sú zaradené v pracovnej zdravotnej službe. 

 
10/ spp = 193 sa prideľuje s y = 1, 2 pre oddelenie a ambulanciu Domu ošetrovateľskej 

starostlivosti.  
 
11/ spp = 027  y = 1 sa prideľuje pre kúpeľnú liečebňu (kúpeľný dom) v prírodných 

liečebných kúpeľoch.  
 
12/ Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov, predtým liečebná 

telesná výchova, spp = 136. 
 
13/ Číselný kód pre centrálny príjem sa prideľuje: 

a) ak centrálny príjem nie je diferencovaný na jednotlivé  ambulancie, v číselnom kóde 
sa použije subkód spp = 184 a  subkód y = 8, 

b) ak je centrálny príjem diferencovaný na jednotlivé ambulancie, v číselnom kóde sa 
použije subkód spp = príslušnej odbornosti ambulancie centrálneho príjmu a  subkód 
y = 8. 

       Rovnaká zásada platí pre pridelenie kódu aj pre ústavnú pohotovostnú službu. 
  

Príklady ambulancie centrálneho príjmu a ústavnej pohotovostnej služby: 
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vnútorné lekárstvo 001 8 
infektológia 002 8 
pneumológia a ftizeológia 003 8 
neurológia 004 8 
psychiatria 005 8 
pediatria 007 8 
gynekológia a pôrodníctvo 009 8 
chirurgia 010 8 
ortopédia 011 8 
urológia 012 8 
úrazová chirurgia 013 8 
otorinolaryngológia 014 8 
oftalmológia 015 8 
dermatovenerológia 018 8 
klinická onkológia 019 8 
anestéziológia a intenzívna medicín 025 8 
neurochirurgia 037 8 
geriatria 060 8 
cievna chirurgia 068 8 
maxilofaciálna chirurgia 070 8 
atď.  8 
 
14/  V prípade spoločnej ambulantnej a výjazdovej LSPP, dostane poskytovateľ 

(organizátor) LSPP aj kód ambulantnej LSPP, aj kód výjazdovej LSPP; rovnako v prípade 
spoločnej LSPP pre dospelých a LSPP pre deti, dostane poskytovateľ  LSPP  aj kód LSPP 
pre dospelých, aj kód LSPP pre deti; v prípade spoločnej LSPP stomatologickej pre 
dospelých a LSPP stomatologickej pre deti, dostane poskytovateľ LSPP aj kód LSPP 
stomatologická pre dospelých, aj kód LSPP stomatologická pre deti. 

 
15/ Lekárenstvo podľa tohto usmernenia = verejná lekáreň. Pre účely prideľovania kódu 

poskytovateľa prichádza do úvahy iba verejná lekáreň. Vydané lieky na lekársky predpis 
fakturuje verejná lekáreň zdravotnej poisťovni. Nemocničná lekáreň vydáva lieky                       
do zdravotníckeho zariadenia, ktoré nie sú priamo uhrádzané zdravotnou poisťovňou. 
Z uvedeného dôvodu sa pre nemocničnú lekáreň kód poskytovateľa neprideľuje. 

 
16/ Obsah prepravy biologického materiálu definuje príloha č. 4 typ prevozu MU č. 
9/3/2006. 
 
17/ spp = 141, 143, 144, s y = 1,2,3 sa prideľuje pre oddelenie resp. ambulanciu alebo 

pracovisko zdravotníckeho zariadenia,  
       spp = 161, 806, 173, 141, 143, 142, 144, 685  s y = 2 sa prideľuje v prípade licencie           

na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. 
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MU 1/4/2007                                                 Príloha č. 5 
 

            
 

Druh špecializovaného útvaru v tvare „y“ 
 

Y POPIS 

1  Oddelenie 

2 Ambulancia 

3 Pracovisko 

4 pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti 

5 pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

6 Stacionár 

8 ambulancia centrálneho príjmu  a  ústavnej pohotovostnej služby 

 
Uvedené subkódy „y“, určené pre tvorbu kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, sa 
odvodzujú z číselníka CIS_UTV Útvary zdravotníckych zariadení Národného centra 
zdravotníckych informácií, v nadväznosti na CIS_UTV_21_00 Útvary v zdravotníckej 
štatistike rezortu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.  
  
Kód poskytovateľa pridelený so subkódom „y“ odlišným ako je uvedený v tomto pracovnom 
postupe sa nemení. 
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MU 1/4/2007                                                         Príloha č. 6 
 

                      
 

 
Žiadosť o pridelenie kódu  

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  
 
 

Na základe § 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 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: 
....................................................................................................................... 
     
Adresy prevádzok  
poskytovateľa   
zdravotnej starostlivosti: 
....................................................................................................................... 
(ulica, číslo, PSČ, obec)   
........................................................................................................................................................
........ 
 
IČO: .................................... 
 
Názov povoľovacieho orgánu  
a číslo rozhodnutia:
 ........................................................................................................................... 
 
Kontakt na žiadateľa: 
........................................................................................................................... 
(tel., fax, mobil, e-mail) 

 
 

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

                 Podpis žiadateľa 
 
 
 
 
K žiadosti je potrebné predložiť doklady uverejnené na zadnej strane tejto žiadosti o pridelenie kódu 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
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     Doklady k žiadosti o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti 
 

a) v prípade fyzickej osoby:       
                       1.  overená kópia rozhodnutia orgánu príslušného na vydanie povolenia, [§ 11 

zákona    č. 578/2004 Z. z. a § 34 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných 
liečebných vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach 
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 538/2005 Z. z.)], 

          2.  kópia overeného dokladu o pridelení IČO  (ktorý orgán ho vydal a číslo 
konania,                pod ktorým ho vydal),  ak bolo pridelené, 

               3.   overený výpis zo živnostenského registra,  
               4.  overená kópia licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo na 

výkon povolania (§ 68 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z.) na 
výkon odborného zástupcu alebo potvrdenie o registrácii (§ 63 zákona č. 
578/2004 Z. z. ) vydané príslušnou komorou.     

        alebo originály a kópie vyššie uvedených dokladov pri osobnej návšteve pobočky 
úradu, 

 
b) v prípade právnickej osoby:  

                        1. overená kópia rozhodnutia orgánu príslušného na vydanie povolenia, a/alebo 
overená  kópia výpisu zo živnostenského registra, 

                       2. overený výpis z obchodného registra,  
3. v prípade zariadení zdravotnej starostlivosti s viacerými oddeleniami, 

ambulanciami  a ostatnými druhmi špecializovaného útvaru (viď príloha č. 5 
tohto usmernenia)  overená kópia organizačnej štruktúry podľa 
organizačného poriadku schváleného zriaďovateľom, ak  bola organizačná 
štruktúra vydaná,  

4.  overená kópia licencie na výkon odborného zástupcu (§ 68 ods. 1 písm. c) 
zákona     č. 578/2004 Z. z.) vydaná príslušnou komorou. 

alebo originály a kópie vyššie uvedených dokladov pri osobnej návšteve pobočky 
úradu. 
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MU 1/4/2007                                                          Príloha č. 6a 
 

                      
Žiadosť o pridelenie kódu 

poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním 
starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú 

starostlivosť *, 
poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti * 
Na základe § 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 v znení 
neskorších predpisov, žiadam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie 
číselného kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o 
poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi 
zariadeniami *, poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti * 
(ďalej len „poskytovateľ“).  

K svojej žiadosti uvádzam nasledovné údaje: 
 
Žiadateľ: 

.................................................................................................................................................. 

Názov poskytovateľa:  
............................................................................................................................. 
     
Adresy prevádzok 
poskytovateľa: 
...................................................................................................................................... 
(ulica, číslo, PSČ, obec)  
........................................................................................................................................................
...... 
 
IČO: ........................................... 
 
Názov povoľovacieho orgánu  
a číslo rozhodnutia: 
............................................................................................................................. 
 
Kontakt na žiadateľa: 
......................................................................................................................... 
(tel., fax, mobil, e-mail) 

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

    Podpis žiadateľa 
 
 
K žiadosti je potrebné predložiť  úradne overenú kópiu výpisu zo živnostenského registra (pri 
zasielaní žiadosti a dokladu poštou), alebo originál a kópiu dokladu (pri osobnej návšteve pobočky 
úradu). 
 
* potrebný údaj vybrať 
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MU 1/4/2007                                                 Príloha č. 6b 
 

  
Pridelenie kódu 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 

p r i d e ľ u j e 
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 v znení neskorších 
predpisov, v súlade s povolením oprávneného orgánu (ďalej len „povoľovací orgán“)  
 

pre 
názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  (ďalej len „poskytovateľ“): 
 

........................................................................................................................................................   

........................................................................................................................................................ 

 

Sídlo poskytovateľa: 
.............................................................................................................................. 
 
IČO: ......................................... 
 

Kód poskytovateľa:  

kód  ..................................  v odbore  

 ............................................................................................... 

pridelený dňa ..................................... 

kód   .................................. v odbore 

 ................................................................................................ 

pridelený dňa ..................................... 

adresa miesta prevádzky : 

 .................................................................................................................... 

kód  ..................................  v odbore 

 ................................................................................................ 

pridelený dňa ..................................... 

kód  .................................. v odbore 

 ................................................................................................. 

pridelený dňa ..................................... 

adresa miesta prevádzky : 
 ..................................................................................................................... 

 
 
V ........................................... dňa ..............................  
 
       ................................................................. 
                meno a podpis riaditeľa  
                                                                                          a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
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MU 1/4/2007                                                 Príloha č. 6c 
 

 
Pridelenie kódu 

poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá 
nadväzuje na zdravotnú starostlivosť *, 

poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti * 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

p r i d e ľ u j e 
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. v znení neskorších 
predpisov, v súlade s povolením oprávneného orgánu (ďalej len „povoľovací orgán“)  
  

pre 
názov poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá 
nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami *,  
poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti *   (ďalej len 
„poskytovateľ“): 
 

........................................................................................................................................................ 
 

Sídlo poskytovateľa: 
............................................................................................................................. 
 
IČO: ................................................ 
 

Kód poskytovateľa:  

kód  ..................................  v odbore  

 ............................................................................................... 

pridelený dňa ..................................... 

kód   .................................. v odbore 

 ................................................................................................ 

pridelený dňa ..................................... 

adresa miesta prevádzky : 

 .................................................................................................................... 

kód  ..................................  v odbore 

 ................................................................................................ 

pridelený dňa ..................................... 

kód  .................................. v odbore 

 ................................................................................................. 

pridelený dňa ..................................... 

adresa miesta prevádzky : 
 ..................................................................................................................... 

 
V ........................................... dňa ..............................  
       .......................................................... 
                 meno a podpis riaditeľa  
                                                                                              a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
* potrebný údaj vybrať 
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MU 1/4/2007                           Príloha č. 6d 

 

 
Zrušenie*  

Vyznačenie obdobia dočasného pozastavenia oprávnenia používať *, kód poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti *, kód poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním 

starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť *, kód 
poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti* 

 
Na základe rozhodnutia orgánu, ktorý povolenie vydal (ďalej len „povoľovací orgán“)   Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ruší *, vyznačuje obdobie dočasného 
pozastavenia oprávnenia používať*  kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti *, kód poskytovateľa 
služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami *, kód poskytovateľa služieb súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti* (ďalej len „poskytovateľ“). 
 
Názov  poskytovateľa: ............................................................................................................................. 
 
Sídlo poskytovateľa: ................................................................................................................................ 
 
IČO: ................................................ 
 
Kód poskytovateľa:  

 
kód  ..................................  v odbore 

 ................................................................................................. 
kód   .................................. v odbore 

 ................................................................................................. 
adresa miesta prevádzky: 

 ..................................................................................................................... 
 
kód  ..................................  v odbore 

 ................................................................................................ 
kód  .................................. v odbore 

 ................................................................................................ 
adresa miesta prevádzky:  ................................................................................................................... 
 
Názov povoľovacieho orgánu:  ............................................................................................................ 
 
Číslo rozhodnutia:  ............................................................................................................................... 
 
Dátum zrušenia *, dočasného pozastavenia oprávnenia používať kód poskytovateľa :  
 
dňom .............................................................................. ** 
 
od  ......................................... do ................................... ** 
 
 
V ......................................, dňa .......................... 
 
Vytlačené v ........................................, dňa ........................  
                   
                                                                                                          .......................................................... 
                               meno a podpis riaditeľa  
                                                                                                          a odtlačok pečiatky pobočky úradu 

*   potrebný údaj vybrať  ** potrebný údaj vyplniť 
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MU 1/4/2007                                                 Príloha č. 6e 

 
Zrušenie*,  

Vyznačenie obdobia dočasného pozastavenia oprávnenia používať*,  kód poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti *, kód poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním 

starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť *, kód 
poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  * 
 

          Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe 
rozhodnutia úradu o zákaze výkonu zdravotného povolania podľa § 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 
581/2004    Z. z. o zdravotných poisťovniach, úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov * alebo v prípade nesprávne 
prideleného kódu poskytovateľa * ruší *, vyznačuje obdobie dočasného pozastavenie oprávnenia 
používať * kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti *,  kód poskytovateľa služieb súvisiacich so 
zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú 
zdravotníckymi zariadeniami *, kód poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti * (ďalej len „poskytovateľ“). 
 
Názov  poskytovateľa: ............................................................................................................................. 
 
Sídlo poskytovateľa: ............................................................................................................................... 
 
IČO: ................................................ 
 
Kód poskytovateľa:  

 
kód  ..................................  v odbore ................................................................................................. 

kód   .................................. v odbore ................................................................................................. 

adresa miesta prevádzky: ..................................................................................................................... 
 
kód  ..................................  v odbore ................................................................................................ 

kód  .................................. v odbore ................................................................................................ 

adresa miesta prevádzky: ................................................................................................................... 
 
Názov povoľovacieho orgánu: ............................................................................................................ 
 
Číslo rozhodnutia: .............................................................................................................................. 
 
Dátum zrušenia *, dočasného pozastavenia oprávnenia používať  kód poskytovateľa :  
 
dňom .............................................................................. ** 
 
od  ......................................... do ................................... ** 
 
V .........................................., dňa .................................. 
 
Vytlačené v ........................................, dňa ........................  
 
               ................................................................ 
                            meno a podpis riaditeľa  
                                                                                       a odtlačok pečiatky pobočky úradu 
 
* potrebný údaj vybrať,  ** potrebný údaj vyplniť 
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MU 1/4/2007                                              Príloha č. 7 

 

Prevodník subkódov základných, nadstavbových a úzkych nadstavbových 
špecializácií 

Základné špecializácie 
a nadstavbové špecializácie lekárov 
do 1. mája 2004 

sll Špecializácie lekárov podľa   
nariadenia vlády č. 322/2006 Z. z.  
v znení neskorších predpisov 

sll 

Anestéziológia a resuscitácia: = Anestéziológia a intenzívna 
medicína: 

025 

Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.     
intenzívna starostlivosť v pediatrii = pediatrická intenzívna medicína  332 
algéziológia 046 algeziológia 046 

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

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

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 

Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    
akupunktúra 299 akupunktúra 299 
rehabilitácia detského veku 0   1/ 0 

Gynekológia a pôrodníctvo: 009 Gynekológia a pôrodníctvo: 009 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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 Zb.    
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 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

epidemiológia (ku hygiene) =    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 0 klinická mikrobiológia 034 
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prostredia 
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 Zb.    

epidemiológia (ku hygiene)  =    1/  0 
hygiena detí a dorastu = hygiena detí a mládeže 052 
hygiena práce a pracovné lekárstvo  
viď poznámka na konci tabuľky 

 = 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 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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 Zb.    
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 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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

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

Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    
klinická bakteriológia      0    1/ 034 
klinická imunológia, alergológia 
a antiinfekčná imunológia 

040 klinická imunológia a alergológia 040 

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

Vyhláška MZ č. 79/1981 Zb.    
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 

Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    
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 

Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    
akupunktúra 299 akupunktúra 299 
algéziológia 046 algeziológia 046 
detská neurológia 104 detská neurológia   104 
neuropsychiatria 223 neuropsychiatria 223 

Vyhláška MZ č. 79/1981 Zb.    
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 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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

Ortopédia: 011 Ortopédia: 011 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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 
audiológia 0    1/ 014 
detská otorinolaryngológia = pediatrická otorinolaryngológia 114 

Patologická anatómia: 029 Patologická anatómia: 029 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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

Pracovné lekárstvo: 006 Pracovné lekárstvo: 006 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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 nariadenia vlády                  
č. 213/2004 Z. z. doplnia chýbajúcu prax)  

 
 

007 
329 

neonatológia 051 neonatológia 051 
pediatria I. st. =    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 
nariadenia vlády 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 Zb.    
detská gastroenterológia   = pediatrická gastroenterológia, hepatológia 

a výživa 
154 

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

alebo psychiatria, (ak si podľa § 14 ods. 4 
nariadenia vlády 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     329 
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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 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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 Zb.    
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 073 
sexuológia = psychiatrická sexuológia 367 

Rádiodiagnostika  = Rádiológia 023 
Vyhláška MZ č. 79/1981 Zb.    

biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
Rádioterapia 0    

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

Urológia: 012 Urológia: 012 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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

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

Vnútorné lekárstvo: 001 Vnútorné lekárstvo: 001 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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 
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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 Zb.    
interné lekárstvo = vnútorné lekárstvo 001 
dorastové lekárstvo 022 dorastové lekárstvo                               022 
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 
viď poznámka na konci tabuľky 

= 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 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

geriatria 060 geriatria 060 
dorastové lekárstvo 022 dorastové lekárstvo                           022 
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 Zb.    
dorastové lekárstvo 022 dorastové lekárstvo                           022 
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 

nariadenia vlády č. 743/2004 Z. z.: 
0 

Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    
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 
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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 

nariadenia vlády č. 743/2004 Z. z.           
po 1. máji 2005 

 

Stomatológia = Stomatológia 016 
Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z.    

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 Zb.    
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 
Vysvetlivky: 
- Subkódy špecializácii sa prideľujú podľa posledného stĺpca nariadenia vlády č. 322/2006 Z. 
z.  o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných  
odborov a sústave certifikovaných pracovných činností s prihliadnutím na: 

- Nariadenie vlády č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve 
- Nariadenie vlády 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  subkód špecializácie neprideľuje 
- Odkaz  1/  znamená, že „sll“ ostáva iba ako pôvodná základná špecializácia 
Poznámka: 
Špecializácia hygiena práce a chorôb z povolania (vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 77/1971 Zb.) 
bola upravená na hygienu práce a pracovného lekárstva (vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 
79/1981 Zb.)            Z hygieny práce a pracovného lekárstva (NV SR č. 156/2002 Z. z.) sa vyčlenili dva 
špecializačné odbory a to preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia pre činnosť vo verejnom 
zdravotníctve a klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia pre poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v lôžkovom a ambulantnom zdravotníckom zariadení.  
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MU 1/4/2007                                                 Príloha č. 8 
 

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

 
Certifikovaná pracovná činnosť 

podľa nariadenia vlády č. 157/2002 
Z. z. 

Špecializácia 
podľa nariadenia vlády č. 322/2006 
Z. z. v znení neskorších predpisov 

sll 

tropická medicína tropická medicína 226 
maxilofaciálna chirurgia maxilofaciálna chirurgia 070 
detská stomatológia detské zubné lekárstvo 115 
gynekologická urológia gynekologická urológia 312 
chirurgická 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 nariadenia vlády č. 213/2004 

Z. z. 

Špecializácia 
podľa nariadenia vlády č. 322/2006 
Z. z. v znení neskorších predpisov 

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 
ortopedická 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 
pediatrická neurológia pediatrická neurológia 104 
pediatrická oftalmológia pediatrická oftalmológia 336 
pediatrická ortopédia pediatrická ortopédia 108 
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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. 2/2009 
  

Plnenie záväzkov štátu  
v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv 

 
marec 2009 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v zmysle § 18 ods. 1 písm. e)  
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní záväzky štátu v 
oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky.  Za účelom zabezpečenia jednotného a správneho postupu 
pri predkladaní požiadaviek zo strany zdravotných poisťovní a požadovanej štruktúry dokladov 
pre uplatnenie pohľadávky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť osobám, na ktoré sa tieto 
medzinárodné zmluvy vzťahujú, vydáva úrad toto metodické usmernenie. 
 

Článok 2 
Postup pri predkladaní požiadaviek a  štruktúra dokladov 

 
1. Zdravotná poisťovňa predkladá úradu faktúru za poskytnutú zdravotnú starostlivosť  

štátnym príslušníkom zmluvných štátov v platnej mene Slovenskej republiky 
najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po zaplatení faktúry poskytovateľovi. 
Lehota splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa doručenia 
faktúry úradu. Prílohy faktúry  tvoria doklady v požadovanej štruktúre uvedenej 
v článku 2 odsek 2, a to za každú osobu, ktorej bola v zmysle platnej medzinárodnej 
zmluvy poskytnutá zdravotná starostlivosť na území Slovenskej republiky.  

 
2. K faktúre pripája  zdravotná poisťovňa v papierovej forme:  
 

a) prehľad nákladov na osobu s uvedením jej identifikačných údajov (meno, 
priezvisko, dátum narodenia) v členení na  ambulantnú zdravotnú starostlivosť 
(výkony, lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny), ústavnú zdravotnú 
starostlivosť a služby súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, pričom sa 
pri jednotlivých druhoch zdravotnej starostlivosti uvedie počet bodov a suma 
nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v platnej mene Slovenskej 
republiky. V prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti  sa uvádza  aj časové 
obdobie jej trvania.  Pri službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti sa uvádza počet kilometrov a výška nákladov na dopravu v platnej 
mene Slovenskej republiky, pri leteckej doprave sa uvádza počet letových minút 
a cena letu v platnej mene Slovenskej republiky.  

b) sumárny prehľad nákladov podľa formy poskytnutej zdravotnej starostlivosti  
s uvedením zmluvných podmienok medzi zdravotnou poisťovňou 
a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (napr. hodnota bodu v platnej mene 
Slovenskej republiky).   

c) sumárny prehľad nákladov vo vyššie uvedenej štruktúre podľa pobočiek 
zdravotnej poisťovne. 

d) sumárny prehľad nákladov vo vyššie uvedenej štruktúre podľa štátov. 
e) sumárny prehľad nákladov vo vyššie uvedenej štruktúre podľa typu diagnózy. 

 
3. Revízny lekár zdravotnej poisťovne potvrdzuje správnosť údajov uvedených  

v jednotlivých prehľadoch odtlačkom pečiatky a podpisom s uvedením dátumu 
overenia.  

 
4. V prípade, že  predložené doklady nezodpovedajú požadovanej štruktúre alebo faktúra 

obsahuje formálne a vecné nedostatky  zasiela úrad predloženú faktúru spolu 
s dokladmi  zdravotnej poisťovni na prepracovanie, ktorá ju opätovne predloží úradu 
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v lehote do 14 kalendárnych dní po jej doručení. Lehota splatnosti faktúry je 14 
kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry úradu. 

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenie 

  
Toto metodické usmernenie nadobúda  platnosť a  účinnosť 15. marca 2009. 

 
 

V Bratislave 9. marca 2009 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                          MUDr. Richard D e m o v i č,  PhD., v.r. 
          predseda  
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Metodické usmernenie č. 3/2009  

 
Spôsob oznámenia platiteľa poistného  

o zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie  
 

Marec 2009 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie  

 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa § 24 písm. c)  zákona                    

č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona  č. 95/2002 Z. z.           
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o zdravotnom poistení“) vydáva toto metodické usmernenie o spôsobe oznámenia 
platiteľa poistného o zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len 
„metodické usmernenie“). 

  
Článok 2 

Oznámenie zmeny platiteľa poistného  
 

1) Platiteľ poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „platiteľ poistného“) 
oznamuje príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného prostredníctvom 
oznámenia platiteľa poistného pri zmene platiteľa poistného (ďalej len „oznámenie“). 
Oznámenie predkladá platiteľ poistného, ktorý je  podľa § 24 zákona o zdravotnom 
poistení zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“) alebo 
platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, t.j. osoba, ktorá je 
verejne zdravotne poistená a nie je zamestnancom, SZČO alebo osobou, za ktorú platí 
poistné štát (tzv. „samoplatiteľ“). 

 
2) Platiteľ poistného pre účely splnenia oznamovacej povinnosti doručí zdravotnej poisťovni 

oznámenie najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa skutočnosti, kedy nastala zmena 
platiteľa poistného. Zmenu platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 8 zákona o 
zdravotnom poistení (skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť 
štát) oznámi platiteľ poistného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.  

 
3) V prípade zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 9 zákona o 

zdravotnom poistení (kedy štát je platiteľom za osoby uvedené v § 11 ods. 8 písm. a) až h), 
j), 0), p) a u) po splnení podmienok uvedených v § 11 ods. 9) si splní platiteľ poistného 
oznamovaciu povinnosť najneskôr v termíne pre podanie ročného zúčtovania za 
rozhodujúce obdobie, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. 

 
4) Oznámenie má listinnú alebo elektronickú formu. Zamestnávateľ, ktorý má 9  

zamestnancov vrátane a viac poistených v jednej zdravotnej poisťovni, je povinný 
predkladať oznámenie tejto zdravotnej poisťovni  v elektronickej forme, ak sa so 
zdravotnou poisťovňou nedohodne inak.  

 
5) Platiteľ poistného predkladá zdravotnej poisťovni oznámenie v listinnej forme  na tlačive 

určenom príslušnou zdravotnou poisťovňou. Zdravotná poisťovňa vyhotoví tlačivá podľa 
prílohy č. 1 a prílohy č. 2 tohto metodického usmernenia. 

 
6) Zdravotná poisťovňa zabezpečí prijímanie oznámení v elektronickej forme v štruktúre 

podľa prílohy č. 3 tohto metodického usmernenia. 
 
7) Ak zdravotná poisťovňa nestanoví aj iné spôsoby prijímania oznámení v elektronickej 

forme, platiteľ poistného môže predložiť oznámenie v elektronickej forme len v podobe 
dátového rozhrania, ktorého štruktúra je definovaná v prílohe č. 3 tohto metodického 
usmernenia.  
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8) Ak predložené oznámenie v elektronickej forme nie je podpísané zaručeným 

elektronickým podpisom oprávnenej osoby platiteľa poistného v súlade so zákonom          
č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, je zdravotná poisťovňa oprávnená od platiteľa poistného 
pri predkladaní oznámenia v elektronickej forme požadovať aj následné predloženie 
údajov v listinnej podobe v ňou stanovenej lehote. Dátum predloženia oznámenia v 
elektronickej forme sa považuje za dátum oznámenia zmeny platiteľa poistného podľa § 
24 písm. c) zákona o zdravotnom poistení.  

 
9) Oznámenie nenahrádza prihlášku na verejné zdravotné poistenie pri zmene zdravotnej 

poisťovne.  
 

Článok 3 
Prechodné ustanovenie 

 
Zdravotná poisťovňa môže do 31.03.2009 umožniť platiteľom poistného plniť oznamovaciu 
povinnosť aj na doteraz používaných tlačivách. 
 
 

Článok 4 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Týmto metodickým usmernením sa ruší metodické usmernenie č. 22/2/2005. 
 
 

Článok 5 
Účinnosť 

 
Metodické usmernenie č. 3/2009 nadobúda účinnosť od 01.04.2009.  
 
 
V Bratislave 23.03.2009 
 
 
 

MUDr. Richard Demovič, PhD., v. r. 
                  predseda       
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Príloha č. 1       Metodického usmernenia č. 3/2009 
 
k metodickému usmerneniu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o spôsobe 
oznámenia platiteľa poistného pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie  
 

VZOR OZNÁMENIA V LISTINNEJ FORME 
ZAMESTNÁVATEĽ 

 
 
Kód poisťovne – 2 miesta označenie poisťovne, 2 miesta označenie pobočky, ak pobočku 
nemá zriadenú uvedie „00” 
 
Číslo platiteľa – vyplní platiteľ poistného –  zamestnávateľ (10 miest) 
 
Údaje o platiteľovi - vyplní zamestnávateľ 
 
Platnosť zmeny – uvedie sa jedno písmeno z nižšie uvedených: 
Z – začiatok platnosti kategórie poistenca 
K – koniec platnosti kategórie poistenca 
X – storno (vyčiarknutie celého riadku) 
 
Dátum zmeny – deň , mesiac a rok zmeny v tvare  DDMMRRRR (napr. začiatok, resp. 
skončenie pracovného pomeru, alebo povinnosti štátu platiť poistné atď.) 
 
Kód – uvedie jedno číslo a jedno písmeno z nasledujúceho zoznamu kódov: 
 
Zoznam kódov: 

Typ zmeny: 
1. Štát 

A. nezaopatrené dieťa; za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj 
fyzická osoba, ktorá študuje na vysokej škole, okrem externej formy štúdia, do 
skončenia vysokoškolského štúdia prvého stupňa alebo do skončenia 
vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktoré podľa študijného programu 
nepresiahlo štandardnú dĺžku, okrem fyzickej osoby, ktorá už získala 
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vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol jej priznaný akademický titul 
podľa osobitného predpisu, 

B. fyzická osoba, ktorá poberá dôchodok okrem poberateľa vdovského dôchodku, 
vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu alebo 
dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného 
predpisu alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu 
a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte, 

C. fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok, 
D. fyzická osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na 

dôchodok,  
E. fyzická osoba, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok, 
F.  
G. fyzická osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, 
H. fyzická osoba, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je 

umiestnená na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb  
celoročne,  

I. zahraničný študent na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, 
ktorými je Slovenská republika viazaná,   

J. fyzická osoba, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,  
K. fyzická osoba, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do 

šiestich rokov,   
L. fyzickú osobu, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo 
opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená 
v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení; starostlivosť 
o takéto osoby sa preukazuje čestným vyhlásením, 

M. manželka alebo manžel zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle 
služobného úradu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej 
zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, 

N. fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ťažkým 
zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, 

O. fyzická osobá,  
1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa 
osobitného predpisu 
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa 
osobitného predpisu a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo 
3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby 
ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu a ktorej trvá 
potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu aj po 
tomto dni  

   
P. fyzická osoba, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke 

v hmotnej núdzi, 
Q. fyzickú osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,  
R. cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky, 
S. fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie azylanta,  
T. fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a 

charitatívne spoločenstvo a nemá z tejto alebo z inej činnosti príjem okrem 
vyňatých príjmov,  

U. fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného 
platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu 
služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú 
službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného 
predpisu. 

V. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak 
celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku 
štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už 
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov. 

2. Zamestnanec 
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Príloha č. 2       Metodického usmernenia č. 3/2009 
 
 
 
k metodickému usmerneniu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o spôsobe 
oznámenia platiteľa poistného pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie  
 
 
 
 

VZOR OZNÁMENIA V LISTINNEJ FORME 
Samostatne zárobkovo činná osoba 

Osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená a nie je zamestnancom, SZČO alebo osobou, za ktorú platí 
poistné štát, o zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie 
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Miesto pre názov a logo zdravotnej poisťovne 
Miesto pre interné údaje  

zdravotnej poisťovne 

 
Strana číslo / Celkový počet strán Kód poisťovne      

   
    

Číslo platiteľa           

 
 Oznámenie poistenca / platiteľa poistného                                                                                 Druh oznámenia:     nový          opravný 
 

 

ÚDAJE O OZNAMOVATE ĽOVI 
Názov/ 

Meno a priezvisko 
 

Typ 
oznamovateľa 

 

Dátum narodenia  Rodné číslo Číslo povolenia na pobyt IČO Číslo ID 

Obec  PSČ Miesto 
podnikania/ 
adresa Ulica  Číslo 

e-mail telefón Fax 

názov banky alebo pobočky zahraničnej banky predčíslie číslo účtu kód banky 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÚDAJE O PLATBE 
Číslo účtu  Kód banky Výška preddavku 

 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby  

Pečiatka poisťovne 

 

 

Dátum Dátum prijatia 

Kód Platnosť 
zmeny 

Dátum zmeny 

          
 
 

 
        

          



 
 
Kód poisťovne – 2 miesta označenie poisťovne, 2 miesta označenie pobočky, ak 
pobočku nemá zriadenú uvedie „00” 
 
Číslo poistenca/platiteľa – vyplní platiteľ poistného – SZČO, osoba, ktorá je 
verejne zdravotne poistená a nie je zamestnancom, SZČO alebo osobou, za ktorú 
platí poistné štát (10 miest), poistenec (rodné číslo alebo identifikačné číslo) 
 
Údaje o oznamovateľovi – údaje v plnom rozsahu vyplní oznamovateľ 
 
Typ oznamovateľa –  uvedie sa jedno písmeno z nasledujúcich 
S – SZČO O – samoplatiteľ P - poistenec 
 
Platnosť zmeny – uvedie sa jedno písmeno z nižšie uvedených: 
Z – začiatok platnosti kategórie platiteľa poistného 
K – koniec platnosti kategórie platiteľa poistného 
X – oprava (vyčiarknutie celého riadku)  
 
Dátum zmeny – deň, mesiac a rok zmeny v tvare DDMMRRRR (napr. začiatok, 
resp. skončenie povinnosti štátu platiť poistné. Atď.) 
 
Kód – uvedie jedno číslo a jedno písmeno z nasledujúceho zoznamu kódov: 
 
 
 
Zoznam kódov: 

Typ zmeny: 
1. Štát 

A. Nezaopatrené dieťa; za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona 
považuje aj fyzická osoba, ktorá študuje na vysokej škole, okrem 
externej formy štúdia, do skončenia vysokoškolského štúdia prvého 
stupňa alebo do skončenia vysokoškolského štúdia druhého stupňa, 
ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, 
okrem fyzickej osoby, ktorá už získala vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa a bol jej priznaný akademický titul podľa osobitného 
predpisu, 

B. Fyzická osoba, ktorá poberá dôchodok okrem poberateľa vdovského 
dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa 
osobitného predpisu alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia 
policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu alebo dôchodok 
z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne 
poistená v tomto členskom štáte, 

C. Fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok, 
D. Fyzická osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol 

nárok na dôchodok,  
E. Fyzická osoba, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný 

dôchodok, 
F.  
G. Fyzická osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, 
H. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom 

je umiestnená na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení 
sociálnych služieb  celoročne,  

I. Zahraničný študent na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných 
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,   

J. Fyzická osoba, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,  
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K. Fyzická osoba, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo 
veku do šiestich rokov,   

L. Fyzická osoba, ktorá  opatruje občana a ťažkým  zdravotným 
postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného 
predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a 
nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo 
v zdravotníckom zariadení; starostlivosť o takéto osoby sa 
preukazuje čestným vyhlásením, 

M. Manželka alebo manžel zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu 
v sídle služobného úradu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa 
pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, 

N. Fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ťažkým 
zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, 

O. Fyzická osoba,  
1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo 
materské podľa osobitného predpisu, 
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného 
obdobia podľa osobitného predpisu a ktorej trvá dočasná pracovná 
neschopnosť, alebo 
3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa 
potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu 
a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa 
osobitného predpisu aj po tomto dni, 

P. Fyzická osoba, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok 
k dávke v hmotnej núdzi, 

Q. Fyzická osoba, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie,   

R. Cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky, 
S. Fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie azylanta,  
T. Fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, 

rehoľné a charitatívne spoločenstvo a nemá z tejto alebo z inej 
činnosti príjem, okrem vyňatých príjmov, 

U. Fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu 
služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon 
štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, 
ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre  chorobu alebo úraz, 
nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu. 

V. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme 
štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila 
štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program 
v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 
alebo nedovŕšil vek 30 rokov. 

 
3. SZČO 
4. Platiteľ definovaný v § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70  

 
Príloha č. 3     Metodického usmernenia č. 3/2009 
 
k metodickému usmerneniu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
o spôsobe oznámenia platiteľa poistného pri zmene platiteľa poistného na verejné 
zdravotné poistenie  

ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA  
V ELEKTRONICKEJ FORME 

 
                                            Dátové rozhranie        

 
 1. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene 
platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie 

 
 V tejto dávke budú platitelia poistného priebežne podľa oznamovacej 
povinnosti doručovať zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného. 
 
Štruktúra vety 2. riadku: Číslo platiteľa poistného|Kód ZP|Kód pobočky 
ZP|Kalendárny mesiac|Kalendárny rok|Meno a priezvisko/obchodné 
meno|IČO|Rodné číslo|Číslo povolenia na pobyt|DIČ / IČ DPH|Právna 
forma|Obec|Súpisné číslo|Ulica  číslo|PSČ|Štát|Telefón|Fax| 
E-mail|Názov banky|Predčíslie účtu|Číslo účtu|Kód banky|Osoba zodpovedná za 
spracovanie| 
 
Štruktúra vety 3. až n-tého riadku: Poradové číslo poistenca|Rodné číslo 
|Titul|Meno|Priezvisko|Kód zmeny|Platnosť zmeny|Dátum zmeny|Bezvýznamové 
identifikačné číslo| 
Popis dávky:   Oznámenie platiteľa poistného o poistencoch pri 
zmene  platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie 
Smer:    platitelia poistného -> ZP 
Typ dávky:  601 
Početnosť:   priebežne za každého zamestnanca 
Formát prenosu dát:    textový súbor, prípona .typ dávky  
Zloženie názvu súboru dávky: IDRRMMDD.TYP, kde ID je  8-miestne 
identifikačné číslo organizácie alebo 9-10-miestne rodné číslo alebo 10 miestne 
číslo povolenia na pobyt platiteľa, RR je koncové dvojčíslie roku vytvorenia dávky, 
MM je mesiac vytvorenia dávky, DD je deň vytvorenia dávky,  TYP je 3-miestny kód 
typu dávky. 
Alternatíva 2 pre systémy, ktoré nepodporujú dlhé názvy súborov:  
ZPRRMMDD.601, kde ZP je kód zdravotnej poisťovne, RR je koncové dvojčíslie 
roku vytvorenia dávky, MM je mesiac vytvorenia dávky, DD je deň vytvorenia 
dávky. 
 
Národné prostredie:      ISO 8859.2  (ISO Latin 2) 
Oddeľovací znak:  |  
Identifikácia dávky:  podľa prípony názvu súboru .TYP a pomocou prvého 
riadku 
 
Obsah dávky:  

 
1. riadok – hlavička:  

 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 

1 Charakter dávky P 1-1 CHAR  
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2 Typ dávky P 3-3 INT  

3 IČO /Rodné číslo/ Číslo 
povolenia na pobyt 

P 8-10 CHAR  

4 IČO prijímateľa dávky P 8-8 CHAR  

5 Kód ZP a pobočky ZP  P 4-4 CHAR  

6  Dátum odoslania dávky P 8-8 DATE RRRRMMDD 

7 Poradové číslo dávky P 1-6 INT  

8 Počet viet tela dávky P 1-6 INT  

9 Počet médií N 1-3 INT  

10 Poradové číslo média N 1-3 INT  

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
 
Charakter dávky:  N – nová, O – opravná 
Typ dávky:    601 
IČO /Rodné číslo/  identifikačné číslo organizácie podľa číselníka IČO 
alebo rodné 
Číslo povolenia na pobyt: číslo alebo číslo povolenia na pobyt platiteľa – 

odosielateľa dávky 
IČO prijímateľa dávky: IČO prijímateľa dávky 
Kód ZP a kód pobočky ZP: kód zdravotnej poisťovne a kód pobočky zdravotnej 

poisťovne 
Dátum odoslania dávky: dátum odoslania dávky na ZP 
Poradové číslo dávky:  poradové číslo dávky platiteľa v kalendárnom roku 
Počet viet tela dávky: udáva sa bez prvého a druhého riadku dávky – 

zodpovedá počtu oznamovaných poistencov 
Počet médií: počet médií, na ktorých je dávka doručená 
Poradové číslo média:  poradové číslo média (1,2,3,...) 
2. riadok – údaje o platiteľovi: 
 
No.  Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 

1 Číslo platiteľa poistného P 1-10 CHAR  

2 Kód ZP P 2-2 CHAR  

3 Kód pobočky ZP  P 2-2 CHAR  

4 Kalendárny mesiac P 2-2 CHAR MM 

5 Kalendárny rok P 2-2 CHAR RR 

6 Meno 
a priezvisko/obchodné 
meno 

P 1-60 CHAR  

7 IČO  P* 8-8 CHAR  

8 Rodné číslo P* 9-10 CHAR  

9 Číslo povolenia na pobyt P* 1-10 CHAR  

10 DIČ / IČ DPH N 1-13 CHAR  

11 Právna forma P  2-2 CHAR  

12 Adresa sídla – obec P 1-25 CHAR  

13 Adresa sídla – súpisné 
číslo 

N 1-8 CHAR  
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14 Adresa sídla – ulica číslo P 1-35 CHAR  

15 Adresa sídla – PSČ P 5-5 CHAR  

16 Adresa sídla – štát P** 2-2 CHAR  

17 Telefón N 8-15 CHAR  

18 Fax N 8-15 CHAR  

19 E-mail N 1-75 CHAR  

20 Názov banky  P 1-60 CHAR  

21 Predčíslie účtu N  1-6 CHAR  

22 Číslo účtu P 1-10 CHAR  

23 Kód banky P 4-4 CHAR  

24 Osoba zodpovedná za 
spracovanie 

P 1-50 CHAR  

 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
 
Číslo platiteľa poistného:   číslo platiteľa poistného, ktoré prideľuje ZP 
Kód ZP:    kód zdravotnej poisťovne podľa číselníka ZP 
Kód pobočky ZP: kód pobočky ZP – ak nemá zriadené pobočky 

uvedie sa „00” 
Kalendárny mesiac:   číslo mesiaca, v ktorom došlo k zmene platiteľa 
poistného 
Kalendárny rok: koncové dvojčíslie roku, v ktorom došlo 

k zmene platiteľa poistného 
Meno a priezvisko/ 
obchodné meno:    identifikácia platiteľa 
IČO:     IČO platiteľa  
Rodné číslo:    rodné číslo platiteľa 
Číslo povolenia na pobyt:  číslo povolenia na pobyt platiteľa  
DIČ/IČ DPH:    daňové identifikačné číslo 
Právna forma:    FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba 
Adresa sídla – obec:   názov obce sídla platiteľa poistného 
Adresa sídla – súpisné číslo  súpisné číslo adresy sídla platiteľa poistného 
Adresa sídla – ulica číslo  názov ulice a číslo sídla platiteľa poistného 
Adresa sídla – PSČ   PSČ adresy sídla platiteľa poistného 
Adresa sídla – štát   kód štátu platiteľa podľa  ISO 3166-1 
Telefón:    telefón platiteľa poistného 
Fax:     fax platiteľa poistného 
E-mail:    e-mail platiteľa poistného 
Názov banky:    názov banky alebo pobočky zahraničnej banky 
platiteľa 
Predčíslie účtu:   predčíslie účtu platiteľa poistného v banke 
Číslo účtu:    číslo účtu platiteľa poistného v banke 
Kód banky:    4-miestny kód banky platiteľa 
Osoba zodpovedná za spracovanie: osoba  zodpovedná za spracovanie u platiteľa 
poistného 
 
* treba vyplniť jednu z položiek IČO, Rodné číslo, Číslo povolenia na pobyt 
** povinný parameter, ak sa jedná o iný štát ako SR 
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3. až n-tý riadok – telo dávky – údaje o poistencoch:  
 

No.  Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 

1 Poradové číslo 
poistenca 

P 1-5 CHAR  

2 Rodné číslo  P* 9-10 CHAR  

3 Titul  N 3-12 CHAR  

4 Meno P 1-24 CHAR  

5 Priezvisko P 1-36 CHAR  

6 Kód zmeny P 1-2 CHAR  

7 Platnosť zmeny P 1-1 CHAR  

8 Dátum zmeny P 8-8 DATE RRRRMMDD 

9 Bezvýznamové 
identifikačné číslo 

P* 10-10 CHAR XX7XXXYYYY 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
 
Poradové číslo poistenca:   poradové číslo poistenca v dávke 
Rodné číslo:     rodné číslo poistenca 
Titul:      titul pred menom poistenca 
Meno:      meno poistenca 
Priezvisko:     priezvisko poistenca 
Kód zmeny:  jednomiestny alebo dvojmiestny kód 

podľa metodického usmernenia (napr. 
1A, 1B, ..., 1U, 2) 

Platnosť zmeny:  hodnoty Z, K, X podľa metodického 
usmernenia 

Dátum zmeny:  dátum, kedy došlo u poistenca k zmene 
platiteľa poistného  

Bezvýznamové identifikačné číslo: bezvýznamové identifikačné číslo 
poistenca, ktoré prideľuje ÚDZS 

 
P* - ak nie je vyplnené rodné číslo, treba vyplniť identifikačné číslo poistenca 
 
Forma prenosu: e-mail 
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2. Oznámenie poistenca / platiteľa poistného  
 
 V tejto dávke budú platitelia poistného priebežne podľa oznamovacej 
povinnosti doručovať zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného. 
 
Štruktúra vety 2. riadku: Číslo platiteľa poistného|Kód ZP|Kód pobočky 
ZP|Kalendárny mesiac|Kalendárny rok|Názov/Meno a priezvisko|Typ 
oznamovateľa|IČO|Rodné číslo|Číslo povolenia na pobyt|Obec|Ulica 
číslo|PSČ|Telefón|Fax|E-mail|Osoba zodpovedná za spracovanie|Dátum 
narodenia|Názov banky|Predčíslie účtu|Číslo účtu|Kód banky| 
 
Štruktúra vety 3. až n-tého riadku:  Poradové číslo|Kód zmeny|Platnosť 
zmeny|Dátum zmeny| 
Popis dávky:   Oznámenie poistenca /platiteľa poistného  pri zmene  
platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie 
Smer:    poistenci /platitelia poistného -> ZP 
Typ dávky:  602 
Početnosť:   priebežne  
Formát prenosu dát:    textový súbor, prípona .typ dávky  
Zloženie názvu súboru dávky:  IDRRMMDD.TYP, kde ID je  8-miestne 
identifikačné číslo organizácie alebo 9-10-miestne rodné číslo alebo 10 miestne 
číslo povolenia na pobyt oznamovateľa, RR je koncové dvojčíslie roku vytvorenia 
dávky, MM je mesiac vytvorenia dávky, DD je deň vytvorenia dávky,  TYP je 3-
miestny kód typu dávky. 
Alternatíva 2 pre systémy, ktoré nepodporujú dlhé názvy súborov:  
ZPRRMMDD.602, kde ZP je kód zdravotnej poisťovne, RR je koncové dvojčíslie 
roku vytvorenia dávky, MM je mesiac vytvorenia dávky, DD je deň vytvorenia 
dávky. 
Národné prostredie:      ISO 8859.2  (ISO Latin 2) 
Oddeľovací znak:  |  
Identifikácia dávky:  podľa prípony názvu súboru .TYP a pomocou prvého 
riadku 
 
Obsah dávky:  
1. riadok – hlavička:  

 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 

1 Charakter dávky P 1-1 CHAR  

2 Typ dávky P 3-3 INT  

3 IČO /Rodné číslo/ Číslo 
povolenia na pobyt 

P 8-10 CHAR  

4 IČO prijímateľa dávky P 8-8 CHAR  

5 Kód ZP a kód pobočky 
ZP  

P 4-4 CHAR  

6  Dátum odoslania dávky P 8-8 DATE RRRRMMDD 

7 Poradové číslo dávky P 1-6 INT  

8 Počet viet tela dávky P 1-6 INT  

9 Počet médií N 1-3 INT  

10 Poradové číslo média N 1-3 INT  

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
Charakter dávky:  N – nová, O – opravná 
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Typ dávky:    602 
IČO /Rodné číslo/ 
Číslo povolenia na pobyt: identifikačné číslo organizácie podľa číselníka IČO 

alebo rodné číslo alebo číslo povolenia na pobyt 
oznamovateľa – odosielateľa dávky 

IČO prijímateľa dávky: IČO prijímateľa dávky 
Kód ZP a kód pobočky ZP: kód zdravotnej poisťovne a kód pobočky zdravotnej 

poisťovne– ak nemá zriadené pobočky uvedie sa „00” 
Dátum odoslania dávky: dátum odoslania dávky na ZP 
Poradové číslo dávky:  poradové číslo dávky platiteľa v kalendárnom roku 
Počet viet tela dávky: udáva sa bez prvého a druhého riadku dávky – 

zodpovedá počtu oznamovaných poistencov 
Počet médií: počet médií, na ktorých je dávka doručená 
Poradové číslo média:  poradové číslo média (1,2,3,...) 
 
2. riadok – údaje o poistencovi /platiteľovi: 
 
No.  Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 

1 Číslo platiteľa poistného P 1-10 CHAR  

2 Kód ZP P 2-2 CHAR  

3 Kód pobočky ZP P 2-2 CHAR  

4 Kalendárny mesiac P 2-2 CHAR MM 

5 Kalendárny rok P 2-2 CHAR RR 

6 Názov / Meno a priezvisko P 1-60 CHAR  

7 Typ oznamovateľa P 1-1 CHAR  

8 IČO  P* 8-8 CHAR  

9 Rodné číslo P* 9-10 CHAR  

10 Číslo povolenia na pobyt P* 1-10 CHAR  

  11 Adresa – obec P 1-25 CHAR  

12 Adresa sídla – ulica číslo P 1-35 CHAR  

13 Adresa sídla – PSČ P 5-5 CHAR  

14 Telefón N 8-15 CHAR  

15 Fax N 8-15 CHAR  

16 E-mail N 1-64 CHAR  

17 Osoba zodpovedná za 
spracovanie 

P 1-50 CHAR  

18 Dátum narodenia P* 8-8 DATE RRRRMMDD 

19 Názov banky  P 1-60 CHAR  

20 Predčíslie účtu N  1-6 CHAR  

21 Číslo účtu P 1-10 CHAR  

22 Kód banky P 4-4 CHAR  

Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
 
Číslo platiteľa poistného:   číslo platiteľa poistného, ktoré prideľuje ZP 
Kód ZP:    kód zdravotnej poisťovne podľa číselníka ZP 
Kód pobočky ZP: kód pobočky ZP – ak nemá zriadené uvedie sa 

„00” 
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Kalendárny mesiac:   číslo mesiaca, v ktorom došlo k zmene platiteľa 
poistného 
Kalendárny rok: koncové dvojčíslie roku, v ktorom došlo 

k zmene   platiteľa  poistného 
Názov/Meno a priezvisko:  identifikácia oznamovateľa 
Typ oznamovateľa:   hodnoty S, O podľa metodického usmernenia  
IČO:     IČO oznamovateľa 
Rodné číslo:    rodné číslo oznamovateľa  
Číslo povolenia na pobyt:  číslo povolenia na pobyt oznamovateľa 
Adresa sídla – obec:   názov obce sídla oznamovateľa 
Adresa sídla – ulica  číslo  názov ulice a číslo sídla oznamovateľa 
Adresa sídla – PSČ   PSČ adresy sídla oznamovateľa 
Telefón:    telefón oznamovateľa 
Fax:     fax oznamovateľa 
E-mail:    e-mail oznamovateľa 
Osoba zodpovedná za spracovanie:  osoba  zodpovedná za spracovanie 
u oznamovateľa 
Dátum narodenia:   dátum narodenia oznamovateľa 
Názov banky:    názov banky alebo pobočky zahraničnej banky 
platiteľa 
Predčíslie účtu:   predčíslie účtu platiteľa poistného v banke 
Číslo účtu:    číslo účtu platiteľa poistného v banke 
Kód banky:    4-miestny kód banky platiteľa 
 
* treba vyplniť jednu z položiek IČO, Rodné číslo, Číslo povolenia na pobyt, Dátum 
narodenia 
 
3. až n-tý riadok – telo dávky:  

 
No.  Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 

1 Poradové číslo  P 1-5 CHAR  

2 Kód zmeny P 1-2 CHAR  

3 Platnosť zmeny P 1-1 CHAR  

4 Dátum zmeny P 8-8 DATE RRRRMMDD 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
 
Poradové číslo:           poradové číslo zmeny 
Kód zmeny: jednomiestny alebo dvojmiestny kód 

podľa metodického usmernenia (napr. 1A, 
1B, ..., 1U, 2, 3) 

Platnosť zmeny: hodnoty Z, K, X podľa metodického 
usmernenia 

Dátum zmeny: dátum, kedy došlo u poistenca k zmene   
 
Forma prenosu: e-mail 
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