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Metodické usmernenie 
č. 01/2015 

o odbere tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa zákona č. 581/2004 
Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. 
z.“) vydáva toto metodické usmernenie za účelom stanovenia podmienok spolupráce a 
jednotného postupu pri výkone odberu tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov tkanivovými 
zariadeniami na súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracoviskách úradu (ďalej len 
„pracoviská úradu“).  
 

Článok 2 
Postup pri odbere tkanív 

 
1. Odber tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov na účely prenosu do tela príjemcu a 
vedeckovýskumné ciele môže vykonávať len poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na 
základe povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „tkanivové 
zariadenie“). Proces odoberania tkanív a buniek na pracoviskách úradu vykonáva odberový 
tím tkanivového zariadenia (zamestnanci tkanivového zariadenia alebo osoby konajúce v 
mene tkanivového zariadenia). Vedúci odberového tímu je člen odberového tímu prítomný 
pri odbere, ktorý riadi odberový tím, je zodpovedný za odoberanie a testovanie tkanív alebo 
buniek a rekonštrukciu tela darcu.  
 
2. Ak bola nariadená súdna pitva orgánmi činnými v trestnom konaní, odber nemožno 
vykonať.  
 
3. Na účely odberu tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov na pracoviskách úradu uzatvára 
úrad s tkanivovým zariadením zmluvu o spolupráci. S každým tkanivovým zariadením 
uzatvára úrad zmluvu o spolupráci za podmienok ustanovených v tomto metodickom 
usmernení.  
 
4. Po dovezení zomrelého na pracovisko úradu úrad bezodkladne oznámi vhodného darcu 
tkanivovému zariadeniu, poskytne mu informáciu o tom, či darca neodmietol vykonanie pitvy 
podľa § 48 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. Následne úrad oznámi tkanivovému zariadeniu 
požadované informácie o potenciálnom darcovi. Tkanivové zariadenie písomne oznamuje 
vedúcemu lekárovi pracoviska úradu a riaditeľovi sekcie súdneho lekárstva a patologickej 
anatómie kritériá výberu a vylúčenia darcov a každú zmenu týchto kritérií. Za konečný výber 
alebo odmietnutie darcu zodpovedá tkanivové zariadenie.  
 
5. Tkanivové zariadenie je povinné podľa § 37 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) pred odberom z tela 
mŕtveho darcu:  
a) overiť totožnosť darcu,  

b) zistiť v registri osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, 
tkanív a buniek po smrti podľa § 37 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z., či osoba vyjadrila 
nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek,  
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c) zistiť v zozname osôb, ktoré počas života odmietli pitvu, či osoba odmietla za svojho života 
pitvu,  

d) získať bezodkladne také informácie od príbuzných mŕtveho darcu, ktoré môžu mať vplyv 
na zdravotný stav príjemcu, ak je to možné.  
 
6. Odbery sa vykonávajú na pracoviskách úradu (určených v zmluve o spolupráci) v 
pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:00 hod. V odôvodnených prípadoch a so súhlasom 
vedúceho lekára pracoviska úradu možno odber vykonať mimo stanovenej doby. Na 
pracovisku úradu môže prebiehať len jeden odber tkanív alebo buniek.  
 
7. Zamestnanci tkanivového zariadenia a iné osoby realizujúce odber v mene tkanivového 
zariadenia pred každým odberom pri vstupe na pracovisko úradu preukážu svoju totožnosť, 
zaznamenajú dátum a čas príchodu na pracovisko úradu a čas odchodu z pracoviska úradu 
v evidenčnej knihe pracoviska úradu, ktorý potvrdia svojím podpisom. Tkanivové zariadenie 
zabezpečí, aby zamestnanci tkanivového zariadenia a iné osoby realizujúce odber v mene 
tkanivového zariadenia dodržiavali na pracovisku úradu právne predpisy upravujúce BOZP a 
vnútorné predpisy úradu, ktoré úrad predložil tkanivovému zariadeniu.  
 
8. Tkanivové zariadenie pri odberoch dodržiava právne predpisy vzťahujúce sa na túto 
činnosť. Pri odberoch sa musia dodržiavať etické princípy zaobchádzania s mŕtvym tak, aby 
nebola znížená dôstojnosť mŕtveho darcu. Postupy pri odberoch určuje tkanivové zariadenie; 
postupy musia byť primerané typu darcu a typu darovaného tkaniva alebo buniek.  
 
9. Tkanivové zariadenie si zabezpečuje na vlastné náklady odberové nástroje, prístroje, 
ochranné pracovné pomôcky a iný spotrebný materiál potrebný k odberu a rekonštrukcii tela. 
Tkanivové zariadenie ukladá biologický odpad vzniknutý pri odbere do nepremokavého 
obalu.  
 
10. Po vykonaní odberu tkanivové zariadenie vykoná rekonštrukciu tela darcu tak, aby sa čo 
najviac približovalo svojmu pôvodnému anatomickému vzhľadu. Za rekonštrukciu tela 
zodpovedá vedúci odberového tímu.  
 
11. Úrad poskytuje odberovému tímu tkanivového zariadenia súčinnosť pri vykonávaní 
odberov, dohliada nad výkonom odberov a kontroluje správnosť rekonštrukcie tela. V rámci 
súčinnosti úrad zabezpečuje priestor na vykonanie odberu bez prítomnosti iných mŕtvych tiel, 
pripravuje telo mŕtveho darcu na odber, vykonáva odber krvi darcu za účelom zistenia 
vhodnosti darcu, zabezpečuje likvidáciu biologického odpadu.  
 
12. Úrad sprístupní odberovému tímu dokumentáciu darcu a na požiadanie umožní 
vyhotovenie kópií z dokumentácie darcu za úhradu nákladov úradu spojených s vyhotovením 
kópií podľa Sadzobníka upravujúceho úhradu nákladov za sprístupnenie informácií 
uvedeného na webovej stránke úradu.  
 
13. Tkanivové zariadenie bezprostredne po vykonaní odberu vyhotoví na pracovisku úradu 
protokol o odbere tkanív/buniek a odovzdá ho úradu. Vzor protokolu o odbere tkanív/buniek 
(F-336) je uvedený v prílohe. Protokol o odbere tkanív/buniek sa pripojí k pitevnému 
protokolu.  
 
14. Tkanivové zariadenie zasiela úradu správu o odbere tkanív alebo buniek s náležitosťami 
podľa § 16 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o 
odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o 
laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch 
buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov v lehote do 60 dní po vykonaní odberu tkanív alebo buniek. Správa o 
odbere tkanív alebo buniek sa pripojí k pitevnému protokolu.  
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15. Tkanivové zariadenie uhrádza úradu náklady spojené s poskytnutím súčinnosti pri 
odbere vo výške ustanovenej v cenníku úradu platnom v čase vykonania odberu. Aktuálne 
znenie cenníka je uverejnené na webovej stránke úradu. Náklady úradu sú určené vo výške 
skutočne vynaložených nákladov úradu.  
 
16. V prípade odberu tkanív s výnimkou odberu očných rohoviek od mŕtveho darcu sa 
vykoná pitva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Odber tkanív alebo buniek nesmie mariť 
účel pitvy. V čase odberu je výkon pitvy neprípustný. Úrad po vyhotovení pitevného protokolu 
oznámi tkanivovému zariadeniu konečný výsledok pitvy.  
 
17. Úrad je oprávnený ukončiť spoluprácu s každým tkanivovým zariadením, ktoré 
nedodržiava právne predpisy, toto metodické usmernenie alebo podmienky zmluvy o 
spolupráci.  
 
18. Súčasťou tohto metodického usmernenia je príloha:  
Protokol o odbere tkanív/buniek z tela mŕtveho darcu – F-336.  
 

Článok 3 
Zrušujúce ustanovenie 

 
Zrušuje sa metodické usmernenie č. 3/2013 o odbere tkanív a buniek z mŕtvych darcov na 
pracoviskách úradu.  
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenie 

 
Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom vydania.  
 
 
V Bratislave dňa 31.08.2015                                        MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA  
                                                                                                          predsedníčka  
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Príloha k MU č. 01/2015 
 

 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Žellova 2, 829 24 Bratislava 

 
           PROTOKOL O ODBERE TKANÍV/BUNIEK 
                     Z TELA MŔTVEHO DARCU 

Strana 5 z 64 

 
 
Miesto odberu: ................................................  Dátum odberu: ................................................ 
 
Čas začiatku odberu: ....................................... Čas ukončenia odberu: ................................... 
 
Číslo pitevného protokolu: ......................................................................................................... 
 
Meno a priezvisko darcu:............................................................................................................ 
 
Názov tkanivového zariadenia:................................................................................................... 
 
Zoznam odobratých tkanív/buniek: 

 
Mená členov odberového tímu tkanivového zariadenia: 

Meno a priezvisko Podpis 

  

  

  

  

 
Vedúci pracovník odberového tímu riadi odberový tím po odbornej a manažérskej stránke, je 
zodpovedný za odoberanie a testovanie zo strany tkanivového zariadenia a je zodpovedný 
za rekonštrukciu tela darcu. 
 

Vedúci pracovník odberového tímu:    ....................................................................................... 

            (podpis)  ........................................................................................ 

Zamestnanec/zamestnanci úradu poskytujúci súčinnosť:  ……................................................ 

 
Vedúci lekár pracoviska úradu alebo ním určený lekár je zodpovedný za výber darcu a 
zhodnotenie správnosti rekonštrukcie tela darcu, ako aj overenie prítomnosti darcu v registri 
úradu, či osoba neodmietla za svojho života pitvu. 
 
Meno a priezvisko vedúceho lekára SL a PA pracoviska alebo ním určeného lekára úradu:   

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

(pečiatka a podpis)   

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………....……………………

…………………………………………....................................................................................

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

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

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

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

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

...................... 
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Metodické usmernenie 
č. 06/2015 

podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru 
zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Účel predpisu 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len  „úrad“) v súlade s § 20 ods. 2 
písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) ako orgán príslušný na vydávanie rozhodnutí o 
pohľadávkach na poistnom podľa § 18 ods. 1 písm. a) bod 3 a 4, § 77a  a § 85h zákona č. 
581/2004 Z. z. vydáva toto metodické usmernenie. Metodické usmernenie upravuje 
spôsob podávania návrhov zdravotnými poisťovňami a platiteľmi poistného na vydanie 
rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom platobným výmerom.                                                                

 
2. Vymedzenie pojmov: 

- metodické usmernenie je vnútorný predpis úradu o spôsobe podávania návrhov na 
vydanie rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom platobným výmerom, 
- úrad je orgán oprávnený na vydanie metodického usmernenia, 
- zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 
zákon, podľa ktorého je úrad oprávnený vydať metodické usmernenie a platobné výmery, 
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002       Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších prepisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“) je zákon, ktorý určuje okruh 
platiteľov poistného a ustanovenia o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné 
poistenie, 
- zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,                     
o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, 
podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 273/1994 Z. z.“) je zákon, ktorý určuje okruh platiteľov poistného a ustanovenia                   
o platení poistného na verejné zdravotné poistenie do 31.12.2004, 
- návrh je podanie, ktorým si zdravotná poisťovňa alebo platiteľ poistného uplatňuje 
pohľadávku na poistnom. 
 

 
Článok 2 

Vecný a osobný rozsah 
 

1. Podľa § 17 ods. 8, § 18 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. a § 85h zákona č. 581/2004 Z. z. 
je zdravotná poisťovňa oprávnená uplatniť si na úrade nárok na poistné, nárok na úrok 
z omeškania a nárok na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného podľa zákona č. 
580/2004 Z. z., ako aj nárok na dlžné poistné, poplatok z omeškania z neodvedeného alebo 
oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná 
poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31.12.2004, podaním návrhu na vydanie 
rozhodnutia platobným výmerom. 
 
2. Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 581/2004 Z. z. úrad vydáva 
platobné výmery vo veciach uplatnených platiteľom poistného, ak ide o pohľadávky 
vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa osobitného predpisu.  
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3. Subjektmi, voči ktorým sa môžu vydávať rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom na 
verejné zdravotné poistenie a o pohľadávkach na úroku z omeškania v zmysle zákona č. 
580/2004 Z. z., sú: 
 
a)  zamestnávateľ, 
b)  samostatne zárobkovo činná osoba, 
c)  štát, 
d)  osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je zamestnancom,      

samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú platí poistné štát, 
e)   platiteľ dividend, 
f)    zamestnanec, 
g) zdravotná poisťovňa. 
 
4. Subjektmi, voči ktorým sa môžu vydávať rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom na 
zdravotné poistenie, poplatku z omeškania podľa predpisov účinných do 31.12.2004, t. j. 
podľa zákona č. 273/1994 Z. z., sú: 
 
a)  zamestnávateľ, 
b)  samostatne zárobkovo činná osoba, 
c) štát, 
d) Sociálna poisťovňa a orgán, ktorý priznáva, vypláca, zastavuje a  odníma dávky      

nemocenského zabezpečenia podľa osobitného predpisu, 
e)  platiteľ poistného podľa § 10 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z. z. 
 
5. Pohľadávky vzniknuté podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (s účinnosťou pred 01.01.2005) 
a vzniknuté podľa zákona č. 273/1994 Z. z. (pred 01.01.2005). 

 
 

Článok 3  
Premlčanie 

 
1. Právo zdravotnej poisťovne uplatniť si na úrade nárok na poistné na verejné zdravotné   
poistenie a na úrok z omeškania sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti 
poistného. Právo na vrátenie preplatku z ročného zúčtovania poistného sa premlčí uplynutím 
piatich rokov od kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa 
vykonalo ročné zúčtovanie poistného. V prípade nesplnenia povinností podľa § 6 zákona č. 
580/2004 Z. z. alebo oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1, 2 a 5 sa právo zdravotnej 
poisťovne uplatniť si nárok na predpísanie poistného a úroku z omeškania na úrade 
nepremlčuje. 
 
2. Právo zdravotnej poisťovne uplatniť na úrade nárok na poistné, poplatok z omeškania, 
splatné do 31.12.2004, sa premlčí uplynutím desiatich rokov nasledovne: 
a) nárok na poistné odo dňa jeho splatnosti, 
b) nárok na poplatky z omeškania odo dňa nároku zdravotnej poisťovne na predpísanie 

poplatkov z omeškania. 
 
 

Článok 4  
Podanie návrhu 

 
1. Zdravotná poisťovňa podáva návrh na úrade v písomnej alebo v elektronickej forme podľa 
dátového rozhrania, ktoré je uvedené vo formulári F-377 alebo F-378.  
 
2. Platiteľ poistného podáva návrh v písomnej podobe podľa odseku 10 tohto článku 
metodického usmernenia. 
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3. Vo veciach uplatňovania nárokov uvedených v čl. 2 ods. 3 písm. a) až f), ods. 4 písm. a) 
až e) a ods. 5 písomný návrh na vydanie rozhodnutia platobným výmerom doručuje 
zdravotná poisťovňa úradu.  
 
4. Podstatné náležitosti elektronického návrhu na vydanie rozhodnutia platobným výmerom 
doručuje zdravotná poisťovňa úradu v elektronickej forme nahraním na inteligentné úložisko 
dostupné cez internet na adrese  https://www.iuudzs.sk. Dátové rozhranie pre spracovanie 
návrhov na vydanie rozhodnutia elektronickou formou je uvedené vo formulároch F-377 a F-
378.  
 
5. Zdravotná poisťovňa spolu s elektronickým návrhom zasiela úradu v elektronickej forme aj 
súpis k hromadne podávaným návrhom uvedený vo formulári F-379 a rozpis dlžných súm 
uvedený vo formulári F-380 v elektronickej forme nahraním na inteligentné úložisko dostupné 
cez internet na adrese  https://www.iuudzs.sk.    
 
6. Zdravotná poisťovňa po zaslaní elektronického návrhu, súpisu k hromadne podávaným 
návrhom a rozpisu dlžných súm v elektronickej forme zasiela bez zbytočného odkladu súpis 
k hromadne podávaným návrhom v písomnej podobe potvrdený oprávneným zamestnancom 
na adresu: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, odbor ekonomiky, Žellova 2, 829 
24 Bratislava. 
 
7.  Písomný návrh na vydanie rozhodnutia o pohľadávkach platobným výmerom podáva 
v jednom vyhotovení zdravotná poisťovňa úradu prednostne prostredníctvom kontaktnej 
osoby zdravotnej poisťovne kontaktnej osobe úradu alebo prostredníctvom pošty. Iný spôsob 
podávania návrhov môže dohodnúť v písomnej forme úrad so zdravotnou poisťovňou, resp. 
s pobočkou zdravotnej poisťovne. 

 
8. Pokiaľ návrh zdravotnej poisťovne nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v čl. 4 a čl. 5 
tohto metodického usmernenia, úrad vyzve zdravotnú poisťovňu v určenej lehote na opravu 
alebo doplnenie s uvedením nedostatkov prostredníctvom kontaktných osôb úradu 
a zdravotnej poisťovne alebo písomnou výzvou spolu s poučením, že inak konanie zastaví.  

 
9. Návrh možno podať len na platiteľa poistného, na ktorého nebol vyhlásený konkurz, nebol 
vymazaný z obchodného registra alebo nezomrel, ak zdravotná poisťovňa disponuje touto 
informáciou. Zdravotná poisťovňa pred podaním návrhu tieto skutočnosti preveruje. Ak 
existuje právny nástupca, uplatní sa pohľadávka voči nemu. 
 
10. Platiteľ poistného podáva písomný návrh na vydanie rozhodnutia o pohľadávkach 
platobným výmerom vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného podľa čl. 2 ods. 3 písm. g) 
uvedený vo formulári F-376 v jednom vyhotovení úradu prostredníctvom podateľne úradu 
alebo prostredníctvom pošty. Prípadné informácie o náležitostiach návrhu platiteľovi 
poistného podá úrad.  
 
 

Článok 5 
Náležitosti návrhu 

 
1. Údaje, ktoré musia byť uvedené v písomnom alebo elektronickom návrhu podávanom 
zdravotnou poisťovňou podľa čl. 2 ods. 3 a 4: 

 
a) Údaje o zdravotnej poisťovni: 
- obchodné meno zdravotnej poisťovne (podľa výpisu z OR SR), 
- sídlo, 
- IČO,  
- číslo bankového účtu (IBAN) pre úhradu uplatnenej pohľadávky, 
- číslo bankového účtu IBAN pre úhradu poplatku za vydanie platobného výmeru podľa 
vyhlášky MZ SR č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad 

https://www.iuudzs.sk/
https://www.iuudzs.sk/
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zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 
765/2004 Z. z.“). 
 
b) Údaje o platiteľovi poistného, voči ktorému sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia – 
právnická osoba: 
- obchodné meno alebo názov, 
- sídlo alebo miesto podnikania, 
- identifikačné číslo, ak je pridelené. 
 
c) Údaje o platiteľovi poistného, voči ktorému sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia – 
fyzická osoba: 
- meno a priezvisko, 
- trvalý pobyt, 
- dátum narodenia, 
- rodné číslo. 
 
d) Údaje o platiteľovi poistného, voči ktorému sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia – 
fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 
- okrem údajov uvedených v čl. 5 ods. 1 písm. c) aj obchodné meno, miesto podnikania a 

identifikačné číslo, ak je pridelené. 
 

2. Údaje, ktoré musia byť uvedené v písomnom návrhu podávanom platiteľom poistného 
podľa čl. 2 ods. 3 písm. g): 
 

a) Údaje o platiteľovi poistného: 
- obchodné meno/meno a priezvisko alebo názov, 
- adresa sídla/trvalého pobytu alebo bydlisko,  
- dátum narodenia, 
- IČO, ak je pridelené, 
- číslo bankového účtu IBAN,  
 
b) Údaje o zdravotnej poisťovni, voči ktorej sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia: 
- obchodné meno zdravotnej poisťovne (podľa výpisu z OR SR), 
- sídlo, 
- IČO. 
 
c)  
- fotokópia tlačiva, ktorým platiteľ poistného vykonal ročné zúčtovanie poistného na verejné 

zdravotné poistenie, alebo 
- oznámenie zdravotnej poisťovne podľa § 19 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. 

 
 

Článok 6  
Úhrada za vydanie platobného výmeru 

 
1. Úhrada za vydanie platobného výmeru je stanovená vyhláškou MZ SR č. 765/2004 Z. z. 
pevnou sumou vo výške 5 eur.  
 
2. Úhrada je splatná pri podaní návrhu na číslo účtu úradu vedeného v Štátnej pokladnici                     
č. SK13 8180 0000 0070 0019 8653. Zdravotná poisťovňa o vykonaní úhrady informuje úrad 
elektronickou formou prostredníctvom mailovej správy na adresu uvedenú v čl. 4 ods. 4 tohto 
metodického usmernenia. Ak sa úhrada nezaplatila pri podaní návrhu alebo v určenej sume, 
je splatná do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy úradu na jej zaplatenie. 
 
3. Zdravotná poisťovňa pre identifikáciu úhrady použije ako variabilný symbol číslo návrhu.  
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4. Platiteľ poistného pre identifikáciu úhrady ako variabilný symbol použije rodné číslo, ak 
nemá pridelené IČO v tvare: RRMMDDSSSS alebo IČO v tvare: 00xxxxxxxx. 
 
5. Ak sa úhrada nezaplatí ani na základe písomnej výzvy úradu podľa ods. 2, úrad konanie 
zastaví. 
 
6. Zdravotná poisťovňa môže zaplatiť úhradu za niekoľko návrhov jednou sumou podľa 
súpisu podaných návrhov, pričom pre identifikáciu úhrady použije ako variabilný symbol číslo 
návrhu uvedené ako prvé.  
 

Článok 7  
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Pri podávaní návrhov podľa tohto metodického usmernenia si zdravotná poisťovňa 
a platiteľ poistného uplatňuje pohľadávku v mene EUR. 
 
2. Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.11.2015.  
 
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto metodického usmernenia sa ruší metodické 
usmernenie č. 1/2008 v znení novely č. 4. 
 
Prílohy: 
1. Návrh na vydanie platobného výmeru podávaného platiteľom poistného F-376 
2. Dátové rozhranie pre návrh na vydanie rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom 

uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným výmerom F-377 
3. Dátové rozhranie pre podávanie návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu nedoplatku               

z ročného zúčtovania poistného za r. 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou 
F-378 

4. Súpis k hromadne podávaným návrhom na vydanie rozhodnutia platobným výmerom                 
z titulu pohľadávok na zdravotné poistenie a na verejné zdravotné poistenie F-379 

5. Rozpis dlžných súm F-380 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 07.09.2015 
                                     

            
                                                                                 MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 

              Predsedníčka 
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Príloha č. 1 k MU č. 06/2015 

 
Návrh na vydanie platobného výmeru podávaného platiteľom poistného VZOR  (F-376) 
 
 
Meno a priezvisko, adresa platiteľa poistného 
 
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
   
 
       V ....................... dňa ..................... 
          
         

N Á V R H 
 

na vydanie rozhodnutia platobným výmerom z titulu pohľadávky na poistnom 
vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného 

 
 
Platiteľ poistného:    
Meno a priezvisko/Obchodné meno :  
Trvalý pobyt - adresa/Sídlo  :  
Dátum narodenia/IČO   :  
Bankové spojenie            :  
Číslo bankového účtu IBAN             :  
 
 
Zdravotná poisťovňa:   
Obchodné meno   :  
Sídlo      :  
IČO      :  
 
 
  I. 

 
Zdravotná poisťovňa ................................ (celý názov, adresa), IČO: ......................... si 
nesplnila v zmysle 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 č. 580/2004 Z. z.“) povinnosť vrátiť preplatok na 
poistnom na základe ročného zúčtovania poistného za rok ......... platiteľovi poistného 
v zákonom stanovenej lehote podľa ustanovenia Alt. 1  § 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. 
z. účinného do 30.04.2011.  
Alt. 2  
§ 19 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z. 
 
 

II. 
 
 Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) bod 4 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“) vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených platiteľom poistného, ak ide               
o pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa osobitného 
predpisu.  
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 Zdravotná poisťovňa si svoju povinnosť vrátiť platiteľovi poistného preplatok 
vyplývajúci z ročného zúčtovania za rok ...........  nesplnila. 

 
 
 

III. 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností platiteľ poistného navrhuje, aby úrad vydal tento 
 

 
platobný výmer: 

 
Zdravotná poisťovňa .................. (obchodný názov zdravotnej poisťovne), ..................... 
(sídlo/adresa) je povinná zaplatiť platiteľovi poistného ........ (presné označenie platiteľa 
poistného/adresa/sídlo, IČO) preplatok z ročného zúčtovania poistného za rok ........... v 
sume ................... € (slovom:.............), a to  
 
Alt. 1 na účet platiteľa poistného IBAN ..............., VS ................,  
 
Alt. 2 poštovou poukážkou na vyššie uvedenú adresu  
 
v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru. 
 
 
 
    
          platiteľ poistného 
 
 
 
Príloha:   
- fotokópia tlačiva, ktorým platiteľ poistného vykonal ročné zúčtovanie poistného na verejné 
zdravotné poistenie, 
- oznámenie zdravotnej poisťovne podľa § 19 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. 
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Príloha č. 2 k MU č. 06/2015 
 
Dátové rozhranie pre návrh na vydanie rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom 
uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným výmerom (F-377) 
 
Popis dávky : Vydávanie rozhodnutí o pohľadávkach na poistnom uplatnených zdravotnou 
poisťovňou platobným výmerom. 
Smer : ZP → úrad 
Typ dávky : 527 
Početnosť : Priebežne. Dávka obsahuje n - počet záznamov o platiteľoch poistného.  
Formát prenosu dát : textový súbor, prípona .typ dávky (príklad : .527) 
Zloženie názvu súboru dávky : ZPPRRNNN.TYP, kde Z je druhá číslica z kódu zdravotnej 
poisťovne, PP je kód pobočky zdravotnej poisťovne, RR je rok vytvorenia dávky, NNN je 
poradové číslo dávky v roku (predpokladá sa 1 dávka denne za zdravotnú poisťovňu, resp. 
pobočku ZP), TYP je typ dávky (príklad : 10805123.527). Dávka je generovaná ako 1 súbor. 
Národné prostredie: ISO 8859.2  (ISO Latin 2) 
Oddeľovací znak : | 
Identifikácia dávky – pomocou prvého riadku 
Obsah dávky : 
1. riadok – hlavička : 
Štruktúra vety : Typ dávky|Kód ZP a pobočka|Dátum vytvorenia dávky|Počet riadkov 
v dávke| 
 

No. Popis položky Povinnosť Dĺžka Dátový typ Formát/Vzor 

1 Typ dávky P 3-3 INT  

2 Kód ZP a pobočka  P 4-4 INT 0000 (pr.: 2130) 

3 Dátum vytvorenia dávky P 8 DATE RRRRMMDD 

4 Počet riadkov v dávke P 1-5 INT 99990 (pr.: 23) 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 
Typ dávky:   527 
Kód ZP a pobočka:  podľa číselníka ZP   
Dátum vytvorenia dávky: rok, mesiac, deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez prvého riadku dávky 
 
2.  až n-tý riadok – telo dávky: Poradové číslo riadku|Číslo návrhu určené 
navrhovateľom|Druh návrhu na vydanie rozhodnutia na verejné zdravotné poistenie|Druh 
návrhu na vydanie rozhodnutia na zdravotné poistenie|Druh platiteľa|IČO | Názov/obchodné 
meno |Rodné číslo|Meno fyzickej osoby |Priezvisko fyzickej osoby | Miesto podnikania 
|Sídlo/trvalý pobyt: obec|Sídlo/ trvalý pobyt: Ulica číslo|PSČ|Celková suma predpisu 
pohľadávky|Z toho istina: predpísaná suma poistného|Úrok z omeškania|Poplatok 
z omeškania|Poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti|Obdobie vzniku pohľadávky – 
OD DO|Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)|Variabilný symbol ZP1|Variabilný symbol 
ZP2|Konštantný symbol ZP|Suma poplatku|Variabilný symbol pre trovy konania|Kód pobočky 
úradu| Rok narodenia |Druh návrhu na vydanie rozhodnutia  z titulu ročného zúčtovania 
preddavkov na verejné zdravotné poistenie|Obdobie|Obdobie vzniku pohľadávky – OD 
DO|istina: predpísaná suma poistného|Úrok z omeškania|Poplatok z omeškania 
|Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)|Variabilný symbol ZP| Špecifický symbol| 
 
 

No. Popis položky Povinnosť Dĺžka Dátový 
typ 

Formát/Vzor 

1 Poradové číslo riadku       P 1-5 INT 99990 (pr.: 23) 

2 
Číslo návrhu určené 
navrhovateľom      

P 12 CHAR 
Odporúčaný tvar: 
ZZPPRRnnnnnn 

3 Druh návrhu na vydanie ALT 1 CHAR I= istina, U= úrok,      
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rozhodnutia na verejné 
zdravotné poistenie  

K= kombinovaný 

4 
Druh návrhu na vydanie 
rozhodnutia na zdravotné 
poistenie 

ALT 1 CHAR 
I= istina, P= poplatok, 
K= kombinovaný 
 

5 Druh platiteľa P 1-2 INT 

1: zamestnávateľ  
2: SZČO 
3: samoplatiteľ  
4: štát  
5: zamestnanec  
6: zmiešaná kat. 
7: zamestnanec/SZČO 
8: zamestnanec/samo 
platiteľ 
9: zamestnanec/SZČO 
/samoplatiteľ  
10: platiteľ dividend 

6 IČO  ALT 8 CHAR 
znakový reťazec číslic 
s ved. nulami 

7 Názov/obchodné meno                        P*** 1-150 CHAR 
podľa Obchod. alebo 
Živn. registra 

8 Rodné číslo P** 9-10 CHAR 
znakový reťazec číslic 
s ved. nulami 

9 Meno fyzickej osoby  P** 1-24 CHAR napr. MÁRIA  

10 Priezvisko fyzickej osoby  P** 1-36 CHAR napr. HARAMIOVÁ 

11 Miesto podnikania  P**  1-70 CHAR  

12 Sídlo/trvalý pobyt: Obec                P 1-25 CHAR napr. Stupava 

13 Sídlo/trvalý pobyt: Ulica číslo    P 1-35 CHAR 
napr. Kvetná 10  (bez 
čiarky) 

14 PSČ P 5 INT 00000 (pr.: 95663) 

15 
Celková suma predpisu 
pohľadávky           

P 10,2 DEC napr.  26015.00 

16 
Z toho – Istina: predpísaná 
suma poistného  

P 10,2 DEC napr.  26015.00 

17 
                        : úrok 
z omeškania     

P 10,2 DEC napr.          0.00 

18 
                        : poplatok 
z omeškania 

P 10,2 DEC napr.          0.00 

19      

20 
Obdobie vzniku pohľadávky –  
OD DO             

P 320 CHAR 
RRRRMMDDRRRRM
MDD  napr. 
2004050120040531 

21      

22 
Medzinárodné číslo 
bankového účtu (IBAN) 

P 5-34 CHAR  

23 Variabilný symbol ZP 1 P* 10 INT 
znakový reťazec číslic 
s ved. nulami 

24 Variabilný symbol ZP 2 P* 10 INT 
znakový reťazec číslic 
s ved. nulami 

25 Konštantný symbol ZP  P 4 INT 
znakový reťazec číslic 
s ved. nulami 

26 Suma poplatku P 1 DEC 5 

27 
Variabilný symbol pre trovy 
konania 

P 10 INT 
znakový reťazec číslic 
s ved. nulami 

28 Kód pobočky úradu P 1 INT 1: pobočka Bratislava  
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2: pobočka Trnava 
3: pobočka Trenčín 
4: pobočka Nové 
Zámky 
5: pobočka Martin 
6: pobočka Banská 
Bystrica 
7: pobočka Prešov 
8: pobočka Košice 
 

29 Dátum narodenia  P** 8-8 
 

DATE RRRRMMDD 

30 

Druh návrhu na vydanie 
rozhodnutia  z titulu ročného 
zúčtovania poistného na 
verejné zdravotné poistenie 

ALT 1 CHAR 
I= nedoplatok, U= úrok, 
K= kombinovaný 

31 Obdobie RZZP P 25 CHAR RRRR  napr. 2005 

32 
Obdobie vzniku pohľadávky –  
OD DO             

P**** 320 CHAR 
RRRRMMDDRRRRM
MDD  napr. 
2004050120040531 

33 
Z toho – Istina: predpísaná 
suma poistného  

P**** 
10,2 DEC napr.  26015.00 

34 
                        : úrok 
z omeškania     

P**** 
10,2 DEC napr.          0.00 

35 
                        : poplatok 
z omeškania 

P**** 
10,2 DEC napr.          0.00 

36      

37 
Medzinárodné číslo 
bankového účtu (IBAN) 

ALT 
5-34 

 
CHAR 

 
  

38 Konštantný symbol ZP  ALT 4 INT 
znakový reťazec číslic 
s ved. nulami 

39 Špecifický symbol ALT 4 INT 
znakový reťazec číslic 
s ved. nulami 

 
Vysvetlivky k štruktúre položiek tabuľky 
 
ALT     Alternatívna položka 

2.  Číslo návrhu určené zdravotnou poisťovňou (odporúčaný tvar) 

ZZPPRRnnnnnn, pričom: 
ZZ – kód ZP; PP – kód pobočky ZP; RR – rok návrhu; nnnnnn – poradové číslo návrhu 
pobočky ZP v tom roku 

3.  Druh návrhu na vydanie rozhodnutia na verejné zdravotné poistenie 
 I = istina, U = úrok, K = kombinovaný 
 - povinne uvádzaná alternatíva, ak je podaný takýto návrh 
 
4. Druh návrhu na vydanie rozhodnutia na zdravotné poistenie 
           I = istina, P = poplatok, K = kombinovaný 
 - povinne uvádzaná alternatíva, ak je podaný takýto návrh 
 

5.  Druh platiteľa 

1: zamestnávateľ 

2: samostatne zárobkovo činná osoba  
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3: samoplatiteľ – osoba podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo podľa § 10 
ods. 2 zákona č. 273/1994 Z. z. 

4: štát - osoba podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. 

5: zamestnanec - osoba podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. 

6: Q (samoplatiteľ)/SZČO – tzv. zmiešaná kategória pre podávanie tzv. „zmiešaných 

návrhov“, príp. ( RZ na tlačive typu S, s prílohami SB, SC) 
7: zamestnanec/SZČO ( RZ na tlačive typu S, s prílohami SA, SB) 
8: zamestnanec/samoplatiteľ ( RZ na tlačive typu S, s prílohami SA, SC, SD) 

9: zamestnanec/SZČO/samoplatiteľ ( RZ na tlačive typu S, s prílohami SA, SB, 
SC) 

10: platiteľ dividend 

 

 P***/P**  

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“  hodnotu 1, potom je potrebné povinne vyplniť položky 
označené ako P***, t. j.  položky č. 6, 7, 12, 13, 14, položka 6 sa vyplní, ak zamestnávateľ 
má pridelené IČO 

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 2, potom je potrebné povinne vyplniť položky 
označené ako P** a P***, t. j.  položky č. 6, ak má pridelené IČO, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 29  

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 3 alebo 5, potom je potrebné povinne vyplniť 
položky označené ako P** a P***, t. j. položky č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 29  

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 5, potom je potrebné povinne vyplniť položky 
označené ako P**, P*** a P****, t. j.  položky č. 6 ak má pridelené IČO, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 29 a 32 

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 7, potom je potrebné povinne vyplniť položky 
označené ako P**, P*** a P****, t. j.  položky č. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 a 31 

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 8, potom je potrebné povinne vyplniť položky 
označené ako P**, P*** a P****, t. j.  položky č. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 29 a 31 

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 9, potom je potrebné povinne vyplniť položky 
označené ako P**, P*** a P****, t. j.  položky č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 a 31  
 

6. IČO – platí pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie alebo právnickú osobu – 
nepovinné pole sa vypĺňa, ak je IČO platiteľovi poistného pridelené. 

7.  Názov/obchodné meno – platí pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie alebo 
právnickú osobu.  

8. Rodné číslo  

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

10.  Priezvisko povinného – fyzickú osobu, FO oprávnenú na podnikanie   

11.  Miesto podnikania 

12.  sídlo/bydlisko: Obec 

13.  sídlo/bydlisko: Ulica a číslo   

14.  PSČ 

15. Celková suma predpisu pohľadávky v €, 15. položka = (16. položka + 17. položka + 
26. položka) 
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Celková suma predpisu pohľadávky v €, 15. položka = (16. položka + 18. položka + 26. 
položka) 

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom celková suma predpisu pohľadávky = 
(16. položka + 33. položka + 26. položka) 

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom celková suma predpisu pohľadávky = 
(18. položka + 35. položka + 26. položka) 

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom celková suma predpisu pohľadávky 
(17. položka + 34. položka + 26. položka) 

 

16. Z toho – Istina: dlžná suma poistného v € 

 

17.       Príslušenstvo: úrok z omeškania v € 

 

18. Príslušenstvo: poplatok z omeškania v € 

 

19.   

 

20. Obdobie vzniku pohľadávky – OD DO: tvar RRRRMMDDRRRRMMDD 

Môže byť uvedené maximálne 15 období vzniku pohľadávky oddelené bodkočiarkou. Pokiaľ 
je období viac, ďalšie sa neuvádzajú.  

- ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom uvedené obdobie sa vzťahuje na 
kategóriu Q (samoplatiteľ). Môže byť uvedené maximálne 15 období vzniku pohľadávky 
oddelené bodkočiarkou. 
 

21.   

 

22.  IBAN Uvádza sa IBAN v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na 
úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009. 

 

23. Variabilný symbol ZP 1 

 

24.  Variabilný symbol ZP 2 – VS, ktorý ZP uvedie v prípade, ak bude mať osobitný VS na 
úhradu úroku z omeškania, prípadne poplatku z omeškania.  

P* - musí byť vyplnený aspoň jeden z uvedených údajov 

 

25. Konštantný symbol ZP 

 

26. Suma poplatku 5 €  

 

27. Variabilný symbol pre trovy konania (suma poplatku) 

 
28. Kód  pobočky úradu (uvádza sa v návrhu zdravotnej poisťovne pri zasielaní návrhov 

na vydanie platobných výmerov v elektronickej forme v zmysle čl. V bod 1) 
 
29. Dátum narodenia – platí pre fyzickú osobu   
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30. Druh návrhu na vydanie rozhodnutia z titulu ročného zúčtovania poistného na verejné 
zdravotné poistenie – povinnosť platiteľa odviesť nedoplatok na poistnom; v tomto prípade 
zdravotná poisťovňa nevypĺňa položku č. 3. 
- povinne uvádzaná alternatíva, ak je podaný takýto návrh 
 
31. Obdobie RZZP – rok, za ktorý platiteľ poistného mal odviesť nedoplatok na poistnom 
z titulu ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Môže byť uvedené maximálne 5 období 
vzniku pohľadávky oddelené bodkočiarkou. Vyplnené, len ak je vyplnená položka č. 30.  
 

32. Ak  má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 6, potom je potrebné povinne vyplniť 
položku 32 a uvedené obdobie sa vzťahuje na kategóriu SZČO. Obdobie vzniku pohľadávky 
– OD DO: tvar RRRRMMDDRRRRMMDD. Môže byť uvedené maximálne 15 období vzniku 
pohľadávky oddelené bodkočiarkou. 
 

33. Z toho – Istina: dlžná suma poistného v €. Ak  má položka “5.  Druh platiteľa“  
hodnotu 6, potom je potrebné povinne vyplniť položku 33 a uvedená suma sa vzťahuje na 
kategóriu SZČO.  

 

34.       Príslušenstvo: úrok z omeškania v €. Ak  má položka “5.  Druh platiteľa“  hodnotu 6, 
potom je potrebné povinne vyplniť položku 34 a uvedená suma sa vzťahuje na kategóriu 
SZČO.  

 

35. Príslušenstvo:  poplatok z omeškania v €. Ak má položka “5. Druh platiteľa“ hodnotu 
6, potom je potrebné povinne vyplniť položku 35 a uvedená suma sa vzťahuje na kategóriu 
SZČO. 

 

36.  

 

37.  IBAN Uvádza sa IBAN v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na 
úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 pre trovy 
konania (uvádza sa len v prípade uplatnenia náhrady zaplatenej úhrady za vydanie 
rozhodnutia). 

 

38.  Konštantný symbol ZP pre trovy konania (uvádza sa len v prípade uplatnenia 
náhrady zaplatenej úhrady za vydanie rozhodnutia). 

 

39. Špecifický symbol ZP - uvádza sa pri podaní návrhu z titulu nedoplatku vyplývajúceho 
z ročného zúčtovania poistného. 
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Príloha č. 3 k MU č. 06/2015 
 
 
XSD schéma zoznamu dátových štruktúr, XSD schéma replikačnej dávky zoznamu 
dátových štruktúr a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie návrhov na 
pohľadávky na poistnom z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 
2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou (F-378) 

 
 

XSD schéma zoznamu dátových štruktúr pre podávanie návrhov na pohľadávky             
na poistnom z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. 

uplatnených zdravotnou poisťovňou 
 

Dokumentácia XML schémy  

Obsah 

• Vlastnosti XML Schema documentu 
• Globálne definície 

 Zložený typ: ZaznamPohladavkaRZZP 
• XSD schéma 

Vlastnosti XML Schema dokumentu 

Cieľový menný 

priestor  

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

Kompozícia 
schémy 

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

 

Deklarované menné priestory 

Prefix Menný priestor (Namespace) 

Preddefinovaný menný 
priestor 

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

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

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

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

lementFormDefault="qualified"> 

<xs:include schemaLocation="ReplikacnaDavka_v1.0.xsd"/> 

<xs:include schemaLocation="PohladavkaRZZP_v1.0.xsd"/> 

... 

</xs:schema> 

file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_TargetNS
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_TargetNS
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Globálne definície 

Zložený typ: ZaznamPohladavkaRZZP 

Nadradené 
typy: 

ZaznamBase < ZaznamPohladavkaRZZP (rozšírená deklarácia) 

Podradené 
typy: 

Žiadne 

Názov ZaznamPohladavkaRZZP 

Abstraktný nie 

 
Príklad XML reprezentácie 
<p:ReplikacnaDavka xmlns:p="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <p:Hlavicka> 
  <p:Zdroj>p:Zdroj</p:Zdroj> 
  <p:CisloDavky>0</p:CisloDavky> 
  <p:CasVzniku>2001-12-31T12:00:00</p:CasVzniku> 
  <p:ObsahDavky>PohladavkyRZZP</p:ObsahDavky> 
  <p:Verzia>1</p:Verzia> 
  <p:DruhDavky>Increment</p:DruhDavky> 
 </p:Hlavicka> 
 <p:Zaznam id="0" operacia="Create" xsi:type="p:ZaznamPohladavkaRZZP"> 
  <p:PohladavkaRZZP> 
   <p:Id>123456789012</p:Id> 
   <p:DruhNavrhu>I</p:DruhNavrhu> 
   <p:RokRZ>2001</p:RokRZ> 
   <p:KodPobocky>0</p:KodPobocky> 
   <p:Subjekt KodPlatitela="0"> 
    <p:FyzickaOsoba> 
     <p:RodneCislo>1111111111</p:RodneCislo> 
     <p:DatumNarodenia>2001-01-01</p:DatumNarodenia> 
     <p:Meno>p:Meno</p:Meno> 
     <p:Priezvisko>p:Priezvisko</p:Priezvisko> 
     <p:TrvalyPobyt> 
      <p:Obec>p:Obec</p:Obec> 
      <p:Ulica>p:Ulica</p:Ulica> 
      <p:PSC>11111</p:PSC> 
      <p:KodObce>111111</p:KodObce> 
      <p:SupisneCislo>0</p:SupisneCislo> 
     
 <p:OrientacneCislo>p:OrientacneCislo</p:OrientacneCislo> 
     </p:TrvalyPobyt> 
    </p:FyzickaOsoba> 
   </p:Subjekt> 
   <p:Poplatok> 
    <p:PoplatokPV>0.0</p:PoplatokPV> 
    <p:IdentifikaciaPlatby> 
     <p:IBAN>p:IBAN</p:IBAN> 
     <p:VS>1234567890</p:VS> 
     <p:KS>1234</p:KS> 
    </p:IdentifikaciaPlatby> 
   </p:Poplatok> 
   <p:Nedoplatok> 
    <p:CelkovaSumaPohladavky>0.0</p:CelkovaSumaPohladavky> 
    <p:CisloVykazu>012345678901</p:CisloVykazu> 
    <p:DatumVydaniaVykazu>2001-01-01</p:DatumVydaniaVykazu> 

javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Abstract
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    <p:VyskaNedoplatku>0.0</p:VyskaNedoplatku> 
    <p:IdentifikaciaPlatby> 
     <p:IBAN>0123456789</p:IBAN> 
     <p:VS>1234567890</p:VS> 
     <p:KS>1234</p:KS> 
     <p:SS>131234</p:SS> 
    </p:IdentifikaciaPlatby> 
    <p:SumaUhradyNedoplatku>0.0</p:SumaUhradyNedoplatku> 
    <p:DatumUhradyNedoplatku>2001-01-01</p:DatumUhradyNedoplatku> 
    <p:CelkovaNeuhradenaSuma>0.0</p:CelkovaNeuhradenaSuma> 
   </p:Nedoplatok> 
   <p:MesacnyVykaz month="--01"> 
    <p:Id>123456789012</p:Id> 
    <p:Od>2001-01</p:Od> 
    <p:Do>2001-01</p:Do> 
    <p:NeuhradenaSuma>0.0</p:NeuhradenaSuma> 
    <p:PravoplatnostVykazu>2001-01-01</p:PravoplatnostVykazu> 
   </p:MesacnyVykaz> 
  </p:PohladavkaRZZP> 
 
 </p:Zaznam> 
</p:ReplikacnaDavka> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="ZaznamPohladavkaRZZP"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="ZaznamBase"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType"min

Occurs="1" maxOccurs="1"/> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

XSD schéma 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" 
elementFormDefault="qualified"> 
  <xs:include schemaLocation="ReplikacnaDavka_v1.0.xsd" /> 
  <xs:include schemaLocation="PohladavkaRZZP_v1.0.xsd" /> 
  <xs:complexType name="ZaznamPohladavkaRZZP"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="ZaznamBase"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
</xs:schema> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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XSD schéma replikačnej dávky zoznamu dátových štruktúr pre podávanie návrhov        
na pohľadávky na poistnom z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného                    

za rok 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou 
 

DOKUMENTÁCI A XML SCH ÉMY 

Obsah 
 

• Vlastnosti XML Schema dokumentu 
• Globálne deklarácie 

 Element: HlavickaDavky 
 Element: ReplikacnaDavka 

• Globálne definície 
 Zložený typ: HlavickaDavky 
 Zložený typ: ReplikacnaDavka 
 Zložený typ: ZaznamBase 
 Jednoduchý typ: DruhDavkyType 
 Jednoduchý typ: ObsahDavkyType 
 Jednoduchý typ: OperationType 
  Jednoduchý typ: ZaznamId 

• XSD schéma 

 
Vlastnosti XML Schema dokumentu 
 

Cieľový menný 

priestor  

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

Deklarované menné priestory 

Prefix Menný priestor (Namespace) 

Preddefinovaný menný 
priestor 

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

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

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

 

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

lementFormDefault="qualified"> 

... 

</xs:schema> 

file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_TargetNS
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_TargetNS
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Globálne deklarácie 

Element: HlavickaDavky 

Názov HlavickaDavky 

Typ HlavickaDavky 

Povolená prázdna 

hodnota 

nie 

Abstraktný nie 

 

Príklad XML reprezentácie 
<HlavickaDavky>  

<Zdroj> xs:string </Zdroj> [1] ? 

<CisloDavky> xs:int </CisloDavky> [1] ? 

<CasVzniku> xs:dateTime </CasVzniku> [1] ? 

<ObsahDavky> ObsahDavkyType </ObsahDavky> [1] ? 

<Verzia> xs:string </Verzia> [1] ? 

<DruhDavky> DruhDavkyType </DruhDavky> [1] ? 

</HlavickaDavky> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:element name="HlavickaDavky" type="HlavickaDavky"/> 

 

Element: ReplikacnaDavka 

Názov ReplikacnaDavka 

Typ ReplikacnaDavka  

Povolená prázdna 

hodnota 

nie 

Abstraktný nie 

 

Príklad XML reprezentácie 
<ReplikacnaDavka>  

<Hlavicka> HlavickaDavky </Hlavicka> [1] 

<Zaznam> ZaznamBase </Zaznam> [0..*] 

</ReplikacnaDavka> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:element name="ReplikacnaDavka" type="ReplikacnaDavka"/> 

file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_HlavickaDavky
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Nillable
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Nillable
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Abstract
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_ObsahDavkyType
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_DruhDavkyType
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_HlavickaDavky
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_ReplikacnaDavka
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Nillable
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Nillable
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Abstract
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_HlavickaDavky
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_ZaznamBase
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_ReplikacnaDavka
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Globálne definície 

Zložený typ: HlavickaDavky 

Nadradené 
typy: 

Žiadne 

Podradené 
typy: 

Žiadne 

Názov HlavickaDavky 

Abstraktný nie 

Dokumentácia Jednoznačne identifikuje dávku. 

 

Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<Zdroj> xs:string </Zdroj> [1] ? 

<CisloDavky> xs:int </CisloDavky> [1] ? 

<CasVzniku> xs:dateTime </CasVzniku> [1] ? 

<ObsahDavky> ObsahDavkyType </ObsahDavky> [1] ? 

<Verzia> xs:string </Verzia> [1] ? 

<DruhDavky> DruhDavkyType </DruhDavky> [1] ? 

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="HlavickaDavky"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="Zdroj" type="xs:string" minOccurs="1" maxOcc

urs="1"/> 

<xs:element name="CisloDavky" type="xs:int" minOccurs="1" maxO

ccurs="1"/> 

<xs:element name="CasVzniku" type="xs:dateTime" minOccurs="1"m

axOccurs="1"/> 

<xs:element name="ObsahDavky" type="ObsahDavkyType" minOccurs=

"1"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="Verzia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOc

curs="1"default="1"/> 

<xs:element name="DruhDavky" type="DruhDavkyType" minOccurs="1

"maxOccurs="1" default="Increment"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

Zložený typ: ReplikacnaDavka 

Nadradené Žiadne 

file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Abstract
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_ObsahDavkyType
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_DruhDavkyType
javascript:void(0)
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_ObsahDavkyType
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_DruhDavkyType
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typy: 

Podradené 
typy: 

Žiadne 

Názov ReplikacnaDavka 

Abstraktný nie 

Dokumentácia Obsahuje identifikáciu dávky spolu so záznamami daného typu. 

 

Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<Hlavicka> HlavickaDavky </Hlavicka> [1] 

<Zaznam> ZaznamBase </Zaznam> [0..*] 

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="ReplikacnaDavka"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="Hlavicka" type="HlavickaDavky" minOccurs="1"

maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="Zaznam" type="ZaznamBase" minOccurs="0"maxOc

curs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

Zložený typ: ZaznamBase 

Nadradené 
typy: 

Žiadne 

Podradené 
typy: 

Žiadne 

Názov ZaznamBase 

Abstraktný áno 

Dokumentácia Reprezentuje záznam daného typu. Abstraktná trieda, ktorá môže 

obsahovať niekoľko typov záznamov. Podľa typu sa vykonáva 

validácia voči príslušným schémam. Typ záznamu: 

PohladavkyRZZP - xsi:type PohladavkyRZZP Obsahom 

ZaznamBase je trieda PohladavkaRZZP. Replikačná dávka sa 

file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Abstract
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_HlavickaDavky
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_ZaznamBase
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_HlavickaDavky
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_ZaznamBase
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Abstract
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validuje voči ZoznamPohladavkyRZZP_v1.0.xsd 

 

 
 
Príklad XML reprezentácie 
<... 

id="ZaznamId [1]" 

operacia="OperationType [1]"/> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="ZaznamBase" abstract="true"> 

<xs:attribute name="id" type="ZaznamId" use="required"/> 

<xs:attribute name="operacia" type="OperationType" use="requir

ed"/> 

</xs:complexType> 

 

Jednoduchý typ: DruhDavkyType 

Nadradené 
typy: 

xs:string < DruhDavkyType (by restriction) 

Podradené 
typy: 

Žiadne 

Názov DruhDavkyType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

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

Dokumentácia Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky. Rozlišuje dva typy: 1. 

inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu 2. 

plný - obsahuje kompletne všetky záznamy daného typu 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="DruhDavkyType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration id="I" value="Increment"/> 

<xs:enumeration id="F" value="FullImport"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 

Jednoduchý typ: ObsahDavkyType 

Nadradené 
typy: 

xs:string < ObsahDavkyType (by restriction) 

file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_ZaznamId
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_OperationType
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_ZaznamId
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23type_OperationType
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
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Podradené 
typy: 

Žiadne 

Názov ObsahDavkyType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 hodnota zo zoznamu hodnôt: {'PohladavkyRZZP'} 

Dokumentácia Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity. Jednoznačne 

identifikuje obsah dávky. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="ObsahDavkyType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration id="PohladavkyRZZP" value="PohladavkyRZZP"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 

Jednoduchý typ: OperationType 

Nadradené 
typy: 

xs:string < OperationType (by restriction) 

Podradené 
typy: 

Žiadne 

Názov OperationType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

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

Dokumentácia Enumerácia typov operácií: - create: vytvorenie nového záznamu - 

update: editácia záznamu - delete: vymazanie záznamu 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="OperationType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration id="C" value="Create"/> 

<xs:enumeration id="U" value="Update"/> 

<xs:enumeration id="D" value="Delete"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
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Jednoduchý typ: ZaznamId 

Nadradené 
typy: 

xs:int < ZaznamId (by restriction) 

Podradené 
typy: 

Žiadne 

Názov ZaznamId 

Popis 
 Základný XSD typ: int 

 0 <= hodnota <= 9999999 

Dokumentácia Jednoznačný identifikátor záznamu. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="ZaznamId"> 

<xs:restriction base="xs:int"> 

<xs:maxInclusive value="9999999"/> 

<xs:minInclusive value="0"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 
 
XSD schéma 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" 
elementFormDefault="qualified"> 
  <xs:element name="HlavickaDavky" type="HlavickaDavky" /> 
  <xs:complexType name="HlavickaDavky"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Jednoznačne identifukuje dávku.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
      <xs:element name="Zdroj" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Slovný popis/názov tvorcu/odosielateľa dávky. 
Napr. Úrad pre doľad nad zdravotnou starostlivosťou.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CisloDavky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Jednoznačné číslo/identifikátor dávky. </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CasVzniku" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Dátum a čas, kedy dávka bola vytvorená.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="ObsahDavky" type="ObsahDavkyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity. 
Jednoznačne identifikuje obsah dávky.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 

file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23ns_xs
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      </xs:element> 
      <xs:element name="Verzia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" default="1"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Verzia replikačných schém. 
Aktuálna verzia replikačných schém: 1.0</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="DruhDavky" type="DruhDavkyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
default="Increment"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky. 
Rozlišuje dva typy: 
1. inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu 
2. plný - obsahuje kompletne všetky záznamy daného typu 
</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:simpleType name="OperationType"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Enumerácia typov operácií: 
- create: vytvorenie nového záznamu 
- update: editácia záznamu 
- delete: vymazanie záznamu</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration id="C" value="Create" /> 
      <xs:enumeration id="U" value="Update" /> 
      <xs:enumeration id="D" value="Delete" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="DruhDavkyType"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky. 
Rozlišuje dva typy: 
1. inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu 
2. plný - obsahuje kompletne všetky záznamy daného typu</xs:documentation></xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration id="I" value="Increment" /> 
      <xs:enumeration id="F" value="FullImport" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="ObsahDavkyType"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity. 
Jednoznačne identifikuje obsah dávky</xs:documentation></xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration id="PohladavkyRZZP" value="PohladavkyRZZP" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:complexType name="ZaznamBase" abstract="true"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Reprezentuje záznam daného typu. 
         
        Abstraktná trieda, ktorá môže obsahovať niekoľko typov záznamov. 
          Podľa typu sa vykonáva validácia voči príslušným schémam. 
         
          Typ záznamu: PohladavkyRZZP - xsi:type PohladavkyRZZP  
          Obsahom ZaznamBase je trieda PohladavkaRZZP. Replikačná dávka sa validuje voči 
ZoznamPohladavkyRZZP_v1.0.xsd 
       </xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
    <xs:attribute name="id" use="required" type="ZaznamId" /> 
    <xs:attribute name="operacia" use="required" type="OperationType" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:element name="ReplikacnaDavka" type="ReplikacnaDavka" /> 
  <xs:complexType name="ReplikacnaDavka"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Obsahuje identifikáciu dávky spolu so záznamami daného 
typu.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
      <xs:element name="Hlavicka" type="HlavickaDavky" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
      <xs:element name="Zaznam" type="ZaznamBase" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
    </xs:sequence> 
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  </xs:complexType> 
  <xs:simpleType name="ZaznamId"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor záznamu.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:int"> 
    <xs:maxInclusive value="9999999" /> 
    <xs:minInclusive value="0" /> 
   </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 

 
 

 

 
 

 

 

XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu 
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou 

poisťovňou 
 

Dokumentác ia  XML schémy  

Obsah 

• Vlastnosti XML Schema documentu 
• Globálne deklarácie 

 Element: PohladavkaRZZP 
• Globálne definície 

 Zložený typ: AdresaType 
 Zložený typ: FyzickaOsobaPodnikatelType 
 Zložený typ: FyzickaOsobaType 
 Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyType 
 Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType 
 Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSType 
 Zložený typ: MesacnyVykazType 
 Zložený typ: NedoplatokType 
 Zložený typ: PohladavkaRZZPType 
 Zložený typ: PoplatokType 
 Zložený typ: PravnickaOsobaType 
 Zložený typ: SubjektType 
 Jednoduchý typ: DatumNarodeniaType 
 Jednoduchý typ: decimalTwoPrecType 
 Jednoduchý typ: charType 
 Jednoduchý typ: IBANType 
 Jednoduchý typ: KodObceType 
 Jednoduchý typ: KodPlatitelaType 
 Jednoduchý typ: KonstantnySymbolType 
 Jednoduchý typ: MenoType 
 Jednoduchý typ: MiestoPodnikaniaType 
 Jednoduchý typ: ObecType 
 Jednoduchý typ: ObchodneMenoType 
 Jednoduchý typ: OrientacneCisloType 
 Jednoduchý typ: PriezviskoType 
 Jednoduchý typ: PSCType 
 Jednoduchý typ: RodneCisloType 
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 Jednoduchý typ: SpecifickySymbolRZType 
 Jednoduchý typ: SpecifickySymbolType 
 Jednoduchý typ: string12digitsType 
 Jednoduchý typ: string12Type 
 Jednoduchý typ: string8digitsType 
 Jednoduchý typ: SupisneCisloType 
 Jednoduchý typ: UlicaType 
 Jednoduchý typ: VariabilnySymbolType 

• XSD schéma 

 
Vlastnosti XML Schema dokumentu 
 

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

Deklarované menné priestory 

Prefix Menný priestor (Namespace) 

Preddefinovaný menný 
priestor 

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

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

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

 

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

ntFormDefault="qualified"> 

... 

</xs:schema> 

 
Globálne deklarácie 

Element: PohladavkaRZZP 

Názov PohladavkaRZZP 

Typ PohladavkaRZZPType  

Povolená prázdna hodnota  nie 

Abstraktný nie 

file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_TargetNS
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file:///C:/Users/OpenIT/Desktop/generator-xsd-dokumentacie/myXsdDocumentation.html%23term_Abstract
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Dokumentácia Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu 
nedoplatku           z ročného zúčtovania poistného a nasl. 
uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným výmerom. 

 

Príklad XML reprezentácie 
<PohladavkaRZZP>  

<Id> string12Type </Id> [1]  

<DruhNavrhu> charType </DruhNavrhu> [1]  

<RokRZ> xs:gYear </RokRZ> [1]  

<KodPobocky> xs:int </KodPobocky> [1]  

<Subjekt> SubjektType </Subjekt> [1]  

<Poplatok> PoplatokType </Poplatok> [1]  

<Nedoplatok> NedoplatokType </Nedoplatok> [1]  

<MesacnyVykaz> MesacnyVykazType </MesacnyVykaz> [0..12]  

</PohladavkaRZZP> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType"/> 

 
 
Globálne definície 

Zložený typ: AdresaType 

Nadradené typy: Žiadne 

Podradené typy: Žiadne 

Názov AdresaType 

Abstraktný nie 

 

Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<Obec> ObecType </Obec> [1]  

<Ulica> UlicaType </Ulica> [1]  

<PSC> PSCType </PSC> [1]  

<KodObce> KodObceType </KodObce> [0..1]  

<SupisneCislo> SupisneCisloType </SupisneCislo> [0..1]  

<OrientacneCislo> OrientacneCisloType </OrientacneCislo> [0..1]  

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="AdresaType"> 

<xs:sequence> 
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<xs:element name="Obec" type="ObecType" minOccurs="1" maxOccurs="1

"/> 

<xs:element name="Ulica" type="UlicaType" minOccurs="1" maxOccurs=

"1"/> 

<xs:element name="PSC" type="PSCType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/

> 

<xs:element name="KodObce" type="KodObceType" minOccurs="0"maxOccu

rs="1"/> 

<xs:element name="SupisneCislo" type="SupisneCisloType" minOccurs=

"0"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="OrientacneCislo" type="OrientacneCisloType"minOc

curs="0" maxOccurs="1"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

Zložený typ: FyzickaOsobaPodnikatelType 

Nadradené typy: Žiadne 

Podradené typy: Žiadne 

Názov FyzickaOsobaPodnikatelType 

Abstraktný nie 

 

Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<RodneCislo> RodneCisloType </RodneCislo> [1]  

<DatumNarodenia> DatumNarodeniaType </DatumNarodenia> [1]  

<Meno> MenoType </Meno> [1]  

<Priezvisko> PriezviskoType </Priezvisko> [1]  

<ICO> string8digitsType </ICO> [1]  

<ObchodneMeno> ObchodneMenoType </ObchodneMeno> [1]  

<MiestoPodnikania> MiestoPodnikaniaType </MiestoPodnikania> [1]  

<Sidlo> AdresaType </Sidlo> [1]  

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="FyzickaOsobaPodnikatelType"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1"m

axOccurs="1"/> 

<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOcc

urs="1"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1

"/> 

<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1"m

axOccurs="1"/> 
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<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="1"maxOc

curs="1"/> 

<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs=

"1"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="MiestoPodnikania" type="MiestoPodnikaniaType"min

Occurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs

="1"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

Zložený typ: FyzickaOsobaType 

Nadradené typy: Žiadne 

Podradené typy: Žiadne 

Názov FyzickaOsobaType 

Abstraktný nie 

 

Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<RodneCislo> RodneCisloType </RodneCislo> [1]  

<DatumNarodenia> DatumNarodeniaType </DatumNarodenia> [1]  

<Meno> MenoType </Meno> [1]  

<Priezvisko> PriezviskoType </Priezvisko> [1]  

<TrvalyPobyt> AdresaType </TrvalyPobyt> [1]  

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="FyzickaOsobaType"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1"m

axOccurs="1"/> 

<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOcc

urs="1"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1

"/> 

<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1"m

axOccurs="1"/> 

<xs:element name="TrvalyPobyt" type="AdresaType" minOccurs="1"maxO

ccurs="1"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyType 
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Nadradené typy: Žiadne 

Podradené typy: 
 IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType (rozšírená deklarácia) 
 IdentifikaciaPlatbyVSKSType (rozšírená deklarácia) 

Názov IdentifikaciaPlatbyType 

Abstraktný nie 

Dokumentácia Identifikácia bankového spojenia a identifikačných údajov 
platby. 

 

Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<IBAN> IBANType </IBAN> [1]  

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyType"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="IBAN" type="IBANType" minOccurs="1" maxOccurs="1

"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType 

Nadradené typy: IdentifikaciaPlatbyType < IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType (rozšírená 
deklarácia) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType 

Abstraktný nie 

 

 
Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<IBAN> IBANType </IBAN> [1]  

<VS> VariabilnySymbolType </VS> [1]  

<KS> KonstantnySymbolType </KS> [1]  

<SS> SpecifickySymbolRZType </SS> [1]  

</...> 
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Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1"max

Occurs="1"/> 

<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1"max

Occurs="1"/> 

<xs:element name="SS" type="SpecifickySymbolRZType" minOccurs="1"m

axOccurs="1"/> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSType 

Nadradené typy: IdentifikaciaPlatbyType < IdentifikaciaPlatbyVSKSType (rozšírená 
deklarácia) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov IdentifikaciaPlatbyVSKSType 

Abstraktný nie 

 

Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<IBAN> IBANType </IBAN> [1]  

<VS> VariabilnySymbolType </VS> [1]  

<KS> KonstantnySymbolType </KS> [1]  

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSType"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1"max

Occurs="1"/> 

<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1"max

Occurs="1"/> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
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Zložený typ: MesacnyVykazType 

Nadradené typy: Žiadne 

Podradené typy: Žiadne 

Názov MesacnyVykazType 

Abstraktný nie 

 

Príklad XML reprezentácie 
<... 

month="xs:gMonth [1] ">  

<Id> string12digitsType </Id> [1]  

<Od> xs:gYearMonth </Od> [1]  

<Do> xs:gYearMonth </Do> [1]  

<NeuhradenaSuma> decimalTwoPrecType </NeuhradenaSuma> [1]  

<PravoplatnostVykazu> xs:date </PravoplatnostVykazu> [1]  

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="MesacnyVykazType"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="Id" type="string12digitsType" minOccurs="1"maxOc

curs="1"/> 

<xs:element name="Od" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs

="1"/> 

<xs:element name="Do" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs

="1"/> 

<xs:element name="NeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOcc

urs="1"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="PravoplatnostVykazu" type="xs:date" minOccurs="1

"maxOccurs="1"/> 

</xs:sequence> 

<xs:attribute name="month" type="xs:gMonth" use="required"/> 

</xs:complexType> 

 

Zložený typ: NedoplatokType 

Nadradené typy: Žiadne 

Podradené typy: Žiadne 
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Názov NedoplatokType 

Abstraktný nie 

 

Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<CelkovaSumaPohladavky> decimalTwoPrecType </CelkovaSumaPohladavky

> [1]  

<CisloVykazu> string12digitsType </CisloVykazu> [1]  

<DatumVydaniaVykazu> xs:date </DatumVydaniaVykazu> [1]  

<VyskaNedoplatku> decimalTwoPrecType </VyskaNedoplatku> [1]  

<IdentifikaciaPlatby> IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType </Identifikaci

aPlatby>[1]  

<SumaUhradyNedoplatku> decimalTwoPrecType </SumaUhradyNedoplatku> 

[0..1]  

<DatumUhradyNedoplatku> xs:date </DatumUhradyNedoplatku> [0..1]  

<CelkovaNeuhradenaSuma> decimalTwoPrecType </CelkovaNeuhradenaSuma

> [0..1]  

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="NedoplatokType"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="CelkovaSumaPohladavky" type="decimalTwoPrecType"

minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="CisloVykazu" type="string12digitsType" minOccurs

="1"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="DatumVydaniaVykazu" type="xs:date" minOccurs="1"

maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="VyskaNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOc

curs="1"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="IdentifikaciaPlatby"type="IdentifikaciaPlatbyVSK

SSSType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="SumaUhradyNedoplatku" type="decimalTwoPrecType"m

inOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="DatumUhradyNedoplatku" type="xs:date" minOccurs=

"0"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="CelkovaNeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

Zložený typ: PohladavkaRZZPType 

Nadradené typy: Žiadne 
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Podradené typy: Žiadne 

Názov PohladavkaRZZPType 

Abstraktný nie 

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

 

 
Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<Id> string12Type </Id> [1]  

<DruhNavrhu> charType </DruhNavrhu> [1]  

<RokRZ> xs:gYear </RokRZ> [1]  

<KodPobocky> xs:int </KodPobocky> [1]  

<Subjekt> SubjektType </Subjekt> [1]  

<Poplatok> PoplatokType </Poplatok> [1]  

<Nedoplatok> NedoplatokType </Nedoplatok> [1]  

<MesacnyVykaz> MesacnyVykazType </MesacnyVykaz> [0..12]  

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="PohladavkaRZZPType"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="Id" type="string12Type" minOccurs="1" maxOccurs=

"1"/> 

<xs:element name="DruhNavrhu" type="charType" minOccurs="1"maxOccu

rs="1"/> 

<xs:element name="RokRZ" type="xs:gYear" minOccurs="1" maxOccurs="

1"/> 

<xs:element name="KodPobocky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccur

s="1"/> 

<xs:element name="Subjekt" type="SubjektType" minOccurs="1"maxOccu

rs="1"/> 

<xs:element name="Poplatok" type="PoplatokType" minOccurs="1"maxOc

curs="1"/> 

<xs:element name="Nedoplatok" type="NedoplatokType" minOccurs="1"m

axOccurs="1"/> 

<xs:element name="MesacnyVykaz" type="MesacnyVykazType" minOccurs=

"0"maxOccurs="12"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 
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Zložený typ: PoplatokType 

Nadradené typy: Žiadne 

Podradené typy: Žiadne 

Názov PoplatokType 

Abstraktný nie 

Dokumentácia Poplatok za vydanie PV. 

 

Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<PoplatokPV> decimalTwoPrecType </PoplatokPV> [1]  

<IdentifikaciaPlatby> IdentifikaciaPlatbyVSKSType </IdentifikaciaP

latby> [1] 

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="PoplatokType"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="PoplatokPV" type="decimalTwoPrecType" minOccurs=

"1"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="IdentifikaciaPlatby" type="IdentifikaciaPlatbyVS

KSType"minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

Zložený typ: PravnickaOsobaType 

Nadradené typy: Žiadne 

Podradené typy: Žiadne 

Názov PravnickaOsobaType 

Abstraktný nie 
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Príklad XML reprezentácie 
<...>  

<ICO> string8digitsType </ICO> [1]  

<ObchodneMeno> ObchodneMenoType </ObchodneMeno> [1]  

<Sidlo> AdresaType </Sidlo> [1]  

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="PravnickaOsobaType"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="1"maxOc

curs="1"/> 

<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs=

"1"maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs

="1"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

Zložený typ: SubjektType 

Nadradené typy: Žiadne 

Podradené typy: Žiadne 

Názov SubjektType 

Abstraktný nie 

 

Príklad XML reprezentácie 
<... 

KodPlatitela="KodPlatitelaType [1] ">  

Start Choice [1] 

<FyzickaOsoba> FyzickaOsobaType </FyzickaOsoba> [1]  

<FyzickaOsobaPodnikatel> FyzickaOsobaPodnikatelType</FyzickaOsobaP

odnikatel> [1]  

<PravnickaOsoba> PravnickaOsobaType </PravnickaOsoba> [1]  

End Choice 

</...> 

 
Definičný blok XML Schema 
<xs:complexType name="SubjektType"> 

<xs:choice> 

<xs:element name="FyzickaOsoba" type="FyzickaOsobaType"/> 

<xs:element name="FyzickaOsobaPodnikatel"type="FyzickaOsobaPodnika

telType"/> 

<xs:element name="PravnickaOsoba" type="PravnickaOsobaType"/> 
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</xs:choice> 

<xs:attribute name="KodPlatitela" type="KodPlatitelaType" use="req

uired"/> 

</xs:complexType> 

 

Jednoduchý typ: DatumNarodeniaType 

Nadradené typy: xs:date < DatumNarodeniaType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov DatumNarodeniaType 

Popis 
 Základný XSD typ: date 

Dokumentácia Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="DatumNarodeniaType"> 

<xs:restriction base="xs:date"/> 

</xs:simpleType> 

Jednoduchý typ: decimalTwoPrecType 

Nadradené typy: xs:decimal < decimalTwoPrecType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov decimalTwoPrecType 

Popis 
 Základný XSD typ: decimal 

 hodnota >= 0 
 počet desatiných miest = 2 

Dokumentácia Desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="decimalTwoPrecType"> 

<xs:restriction base="xs:decimal"> 

<xs:minInclusive value="0"/> 

<xs:fractionDigits value="2"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: charType 

Nadradené typy: xs:string < charType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov charType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 dĺžka = 1 

Dokumentácia Obsahuje jeden znak. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="charType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:length value="1"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

Jednoduchý typ: IBANType 

Nadradené typy: xs:string < IBANType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov IBANType 

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

Dokumentácia IBAN 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="IBANType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="5"/> 

<xs:maxLength value="34"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: KodObceType 

Nadradené typy: xs:string < KodObceType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov KodObceType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 validačná maska (pattern) = [0-9]{6} 

Dokumentácia Obsahuje kód obce podľa zbierky zákonov č. 597/2002. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="KodObceType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="[0-9]{6}"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 

Jednoduchý typ: KodPlatitelaType 

Nadradené typy: xs:string < KodPlatitelaType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov KodPlatitelaType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

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

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

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="KodPlatitelaType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration value="0"/> 

<xs:enumeration value="1"/> 

<xs:enumeration value="2"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: KonstantnySymbolType 

Nadradené typy: xs:string < KonstantnySymbolType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov KonstantnySymbolType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

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

Dokumentácia Konštantný symbol 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="KonstantnySymbolType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="[0-9]{4}"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

Jednoduchý typ: MenoType 

Nadradené typy: xs:string < MenoType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov MenoType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 dĺžka >= 1 

Dokumentácia Obsahuje rodné meno fyzickej osoby. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="MenoType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 

<xs:maxLength value="24"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: MiestoPodnikaniaType 

Nadradené typy: xs:string < MiestoPodnikaniaType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov MiestoPodnikaniaType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 dĺžka >= 1 

Dokumentácia Obsahuje miesto podnikania právnickej/fyzickej osoby - 
podnikateľa. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="MiestoPodnikaniaType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 

<xs:maxLength value="70"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

Jednoduchý typ: ObecType 

Nadradené typy: xs:string < ObecType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov ObecType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 dĺžka >= 1 

Dokumentácia Obsahuje názov obec/mesto. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="ObecType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 

<xs:maxLength value="50"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: ObchodneMenoType 

Nadradené typy: xs:string < ObchodneMenoType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov ObchodneMenoType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 dĺžka >= 1 

Dokumentácia Obsahuje obchodné meno právnickej/fyzickej osoby - 
podnikateľa. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="ObchodneMenoType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 

<xs:maxLength value="150"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

Jednoduchý typ: OrientacneCisloType 

Nadradené typy: xs:string < OrientacneCisloType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov OrientacneCisloType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 dĺžka <= 100 

Dokumentácia Obsahuje názov budovy alebo číslo domu. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="OrientacneCisloType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:maxLength value="100"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: PriezviskoType 

Nadradené typy: xs:string < PriezviskoType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov PriezviskoType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 dĺžka >= 1 

Dokumentácia Obsahuje priezvisko fyzickej osoby. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="PriezviskoType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 

<xs:maxLength value="36"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

Jednoduchý typ: PSCType 

Nadradené typy: xs:string < PSCType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov PSCType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 validačná maska (pattern) = [0-9]{5} 

Dokumentácia Obsahuje poštové smerovacie číslo. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="PSCType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="[0-9]{5}"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: RodneCisloType 

Nadradené typy: xs:string < RodneCisloType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov RodneCisloType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

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

Dokumentácia Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="RodneCisloType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="[0-9]{9,10}"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

Jednoduchý typ: SpecifickySymbolRZType 

Nadradené typy: xs:string < SpecifickySymbolRZType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov SpecifickySymbolRZType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

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

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

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolRZType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="13[0-9]{4}"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: SpecifickySymbolType 

Nadradené typy: xs:string < SpecifickySymbolType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov SpecifickySymbolType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

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

Dokumentácia Špecifický symbol 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="[0-9]{10}"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

Jednoduchý typ: string12digitsType 

Nadradené typy: xs:string < string12digitsType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov string12digitsType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 validačná maska (pattern) = [0-9]{12} 

Dokumentácia Obsahuje dvanásť číslic. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="string12digitsType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="[0-9]{12}"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: string12Type 

Nadradené typy: xs:string < string12Type (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov string12Type 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 dĺžka = 12 

Dokumentácia Obsahuje dvanásť znakov. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="string12Type"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:length value="12"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 

Jednoduchý typ: string8digitsType 

Nadradené typy: xs:string < string8digitsType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov string8digitsType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 validačná maska (pattern) = [0-9]{8} 

Dokumentácia Obsahuje osem číslic. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="string8digitsType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="[0-9]{8}"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: SupisneCisloType 

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

Podradené typy: Žiadne 

Názov SupisneCisloType 

Popis 
 Základný XSD typ: int 

Dokumentácia Obsahuje súpisné číslo budovy. 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="SupisneCisloType"> 

<xs:restriction base="xs:int"/> 

</xs:simpleType> 

 

Jednoduchý typ: UlicaType 

Nadradené typy: xs:string < UlicaType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov UlicaType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

 dĺžka >= 1 

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

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="UlicaType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 

<xs:maxLength value="35"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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Jednoduchý typ: VariabilnySymbolType 

Nadradené typy: xs:string < VariabilnySymbolType (by restriction) 

Podradené typy: Žiadne 

Názov VariabilnySymbolType 

Popis 
 Základný XSD typ: string 

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

Dokumentácia Variabilný symbol 

 

Definičný blok XML Schema 
<xs:simpleType name="VariabilnySymbolType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="[0-9]{10}"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 

XSD schéma 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0" 
elementFormDefault="qualified"> 
 <xs:simpleType name="decimalTwoPrecType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Desatinné číslo s dvoma desatinnými 
miestami.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:decimal"> 
   <xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive> 
   <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Identifikácia bankového spojenia a identifikačných údajov 
platby.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="IBAN" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="IBANType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
      IBAN pre platbu. 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="IBANType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>IBAN</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="5"></xs:minLength> 
   <xs:maxLength value="34"></xs:maxLength> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="VariabilnySymbolType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Variabilný symbol</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[0-9]{10}"></xs:pattern> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="KonstantnySymbolType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Konštantný symbol</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[0-9]{4}"></xs:pattern> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SpecifickySymbolType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Špecifický symbol.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[0-9]{10}"></xs:pattern> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="PohladavkaRZZPType"> 
     <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu 
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným 
výmerom.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="Id" type="string12Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Číslo návrhu určené navrhovateľom - 
zdravotnou poisťovňou. Odporúčaný tvar: ZZPPRRnnnnnn, pričom : ZZ – kód ZP; PP – kód pobočky ZP; RR – 
rok návrhu; nnnnnn – poradové číslo návrhu pobočky ZP v tom roku</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="DruhNavrhu" type="charType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Druh návrhu na vydanie rozhodnutia z titulu 
ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. [I=istina]</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="RokRZ" type="xs:gYear" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Rok RZZP Napr. [2014]</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="KodPobocky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Kód pobočky úradu [3: pobočka 
Trenčín]</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
            <xs:element name="Subjekt" type="SubjektType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Obsahuje typ platiteľa.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
            <xs:element name="Poplatok" type="PoplatokType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Poplatok za vydanie PV.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Nedoplatok" type="NedoplatokType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Nedoplatok z ročného zúčtovania 
poistného.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="MesacnyVykaz" type="MesacnyVykazType" minOccurs="0" 
maxOccurs="12"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Mesačný výkaz 
nedoplatkov.</xs:documentation> 
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       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
     </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
    <xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu 
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným 
výmerom.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
    <xs:complexType name="SubjektType"> 
     <xs:choice> 
      <xs:element name="FyzickaOsoba" type="FyzickaOsobaType"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky fyzickej 
osoby.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FyzickaOsobaPodnikatel" type="FyzickaOsobaPodnikatelType"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky fyzickej osoby 
- podnikateľa.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="PravnickaOsoba" type="PravnickaOsobaType"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky právnickej 
osoby.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
     </xs:choice> 
     <xs:attribute name="KodPlatitela" type="KodPlatitelaType" use="required"> 
   <xs:annotation> 
    <xs:documentation>Obsahuje kód platiteľa.</xs:documentation> 
   </xs:annotation> 
     </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PoplatokType"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Poplatok za vydanie PV.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
         <xs:element name="PoplatokPV" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
          <xs:annotation> 
           <xs:documentation>Poplatok za vydanie PV.</xs:documentation> 
          </xs:annotation></xs:element> 
         <xs:element name="IdentifikaciaPlatby" type="IdentifikaciaPlatbyVSKSType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"></xs:element> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MesacnyVykazType"> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="Id" type="string12digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Číslo výkazu nedoplatkov na preddavky súvisiace s 
obdobím RZZP</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Od" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Obdobie vzniku pohľadávky - od</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Do" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Obdobie vzniku pohľadávky - Do (Mesiac a 
Rok)</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="NeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Neuhradená suma predpísaná výkazom 
nedoplatkov</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
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      <xs:element name="PravoplatnostVykazu" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Dátum právoplatnosti výkazu 
nedoplatkov</xs:documentation></xs:annotation></xs:element> 
     </xs:sequence> 
     <xs:attribute name="month" type="xs:gMonth" use="required"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Identifikuje mesiac, pre ktorý mesačný výkaz 
platí.</xs:documentation> 
      </xs:annotation></xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="string12digitsType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje dvanásť číslic.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{12}"></xs:pattern> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="string8digitsType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje osem číslic.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{8}"></xs:pattern> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="string12Type"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje dvanásť znakov.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="12"></xs:length> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MenoType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej osoby.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"></xs:minLength> 
      <xs:maxLength value="24"></xs:maxLength> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="PriezviskoType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej osoby.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"></xs:minLength> 
      <xs:maxLength value="36"></xs:maxLength> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ObecType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje názov obec/mesto.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"></xs:minLength> 
      <xs:maxLength value="50"></xs:maxLength> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="UlicaType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov ulice, udáva sa tu 
názov osady.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"></xs:minLength> 
      <xs:maxLength value="35"></xs:maxLength> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="PSCType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje poštové smerovacie číslo.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
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      <xs:pattern value="[0-9]{5}"></xs:pattern> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="KodObceType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č. 
597/2002.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{6}"></xs:pattern> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="SupisneCisloType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje súpisné číslo budovy.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:int"></xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="OrientacneCisloType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje názov budovy alebo číslo domu.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:maxLength value="100"></xs:maxLength> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ObchodneMenoType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje obchodné meno právnickej/fyzickej osoby - 
podnikateľa.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"></xs:minLength> 
   <xs:maxLength value="150"></xs:maxLength> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MiestoPodnikaniaType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje miesto podnikania právnickej/fyzickej osoby - 
podnikateľa.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"></xs:minLength> 
   <xs:maxLength value="70"></xs:maxLength> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="charType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje jeden znak.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="1"></xs:length> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="NedoplatokType"> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="CelkovaSumaPohladavky" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Celková suma predpisu pohľadávky predpísaná výkazom 
nedoplatkov.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CisloVykazu" type="string12digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Číslo výkazu nedoplatkov z RZZP</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="DatumVydaniaVykazu" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Dátum vydania výkazu nedoplatkov.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="VyskaNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Výsledok RZZP – výška nedoplatku.</xs:documentation> 
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       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="IdentifikaciaPlatby" type="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky bankového 
spojenia.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="SumaUhradyNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Čiastočná/celková úhrada nedoplatku z RZZP - 
suma</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="DatumUhradyNedoplatku" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Čiastočná/celková úhrada nedoplatku z RZZP - 
dátum</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CelkovaNeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Celková neuhradená suma  nedoplatku predpísaná inými 
výkazmi nedoplatkov.</xs:documentation> 
       </xs:annotation></xs:element> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType"> 
     <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType"> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Obsahuje variabilný symbol 
bankového spojenia.</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
        <xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Obsahuje konštantný symbol 
bankového spojenia.</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
        <xs:element name="SS" type="SpecifickySymbolRZType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Obsahuje špecifický symbol 
bankového spojenia.</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
       </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
     </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSType"> 
     <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType"> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Obsahuje variabilný symbol 
bankového spojenia.</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
        <xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Obsahuje konštantný symbol 
bankového spojenia.</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
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       </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
     </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="SpecifickySymbolRZType"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Špecifický symbol ZP. Znakový reťazec v tvare 13RRRR, kde RRRR je rok 
RZZP.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="13[0-9]{4}"></xs:pattern> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="RodneCisloType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{9,10}"></xs:pattern> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="DatumNarodeniaType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
     <xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="AdresaType"> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="Obec" type="ObecType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje názov 
obec/mesto.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="Ulica" type="UlicaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov 
ulice, udáva sa tu názov osady.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="PSC" type="PSCType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje poštové smerovacie 
číslo.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="KodObce" type="KodObceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č. 
597/2002.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="SupisneCislo" type="SupisneCisloType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje súpisné číslo 
budovy.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="OrientacneCislo" type="OrientacneCisloType" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje názov budovy alebo číslo 
domu.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="FyzickaOsobaType"> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej 
osoby.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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      <xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej 
osoby.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej 
osoby.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej 
osoby.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="TrvalyPobyt" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje adresu trvalého pobytu fyzickej 
osoby.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="FyzickaOsobaPodnikatelType"> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby - 
podnikateľa.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby - 
podnikateľa.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej osoby - 
podnikateľa.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej osoby - 
podnikateľa.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje IČO fyzickej osoby - 
podnikateľa.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje obchodné meno fyzickej osoby - 
podnikateľa.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="MiestoPodnikania" type="MiestoPodnikaniaType" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje miesto podnikania fyzickej osoby - 
podnikateľa.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje adresu sídla fyzickej osoby - 
podnikateľa.</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PravnickaOsobaType"> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje IČO právnickej 
osoby.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>>Obsahuje obchodné meno právnickej 
osoby.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obsahuje adresu sídla právnickej 
osoby.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="KodPlatitelaType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation> 
           0-Fyzická osoba 
   1-Fyzická osoba oprávnená na podnikanie 
   2-Právnická osoba 
  </xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="0"></xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="1"></xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="2"></xs:enumeration> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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Príloha č. 4 k MU č. 06/2015 
 
Súpis k hromadne podávaným návrhom na vydanie rozhodnutia platobným výmerom                 
z titulu pohľadávok na zdravotné poistenie a na verejné zdravotné poistenie (F-379) 
 
 

Por. č. 
číslo 

návrhu 
variabilný 

symbol 

suma 
pohľadávky v 

€1) 

 
 

 
 

výška 
poplatku v € 

Meno a 
priezvisko/ 

názov/obchodné 
meno platiteľa 

poistného 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

1) Uvádza sa suma uplatnená v návrhu na vydanie platobného výmeru 

 
    suma v €  spolu 
Číslo dávky:     

Dátum podania:    
     
     
Odovzdal*:    

Meno, 
priezvisko a 

podpis 
zamestnanca 

zdravotnej 
poisťovne 

(osoby 
oprávnenej):     
     

Prevzal*:    
     
     

* neplatí pre doručenie poštou  
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Príloha č. 5 k MU č. 06/2015 
 

Rozpis dlžných súm - VZOR (F-380) 
 
 

A) Poistné/preddavky na poistné/nedoplatok 
 

dlžník:      
číslo návrhu:     
      

A B C D E  

obdobie od obdobie do 
Kód 
platiteľa 

dátum 
splatnosti 

nedoplatok na 
poistnom   

dd.mm.rr(rr) dd.mm.rr(rr)   dd.mm.rr(rr) €  

           

           

           

spolu          

      
Poznámky:      
stĺpec C by mal obsahovať Kód platiteľa (napr. fyzická osoba 0, fyzická osoba 
podnikateľ 1, právnická osoba 2)  
 
 
B) Úrok z omeškania/poplatok z omeškania 
 
Tab. 1 

Dlžník:          
číslo návrhu:         
          

obdobie 
od 

obdobie 
do   

nedoplatok 
na 
poistnom  

dátum 
splatnosti 

počet dní 
omeškania 
1) 

suma 
úrokov z 
omeškania 
2)    

                 

                 

                 

                 

spolu                

          
          
Vysvetlivky k 
odkazom:          
1) suma úrokov počet dní omeškania je vypočítaný odo dňa splatnosti dlžného 
poistného, preddavku na poistné alebo nedoplatku ku dňu podania návrhu na 
vydanie platobného výmeru    
2/ suma úrokov z omeškania je vypočítaná z dlžnej sumy a počtu dní omeškania. Na 
výpočet sa použije úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej 
centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku na poistné alebo nedoplatku. Ak 
štvornásobok  základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 
%, pri výpočte úroku z omeškania sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej 
sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 15 %. Ak dlžná 
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suma vznikla podľa zákona č. 273/1994 Z. z., poplatok z omeškania sa vypočíta           
v percentuálnej sadzbe podľa § 23 zákona č. 273/1994 Z. z. 
          
Tab. 2          
Dlžník:          
číslo návrhu:         
          

A B C D E G H I J K 

obdobie od 

obd
obie 
do 

Kód 
platiteľa 

Poistné 
nezaplatené 
včas alebo 

vôbec 

dátum 
splatno

sti 

dátum 
úhrady/dátum 
kontroly (ak 

úhrada 
nebola) 

Počet dní z 
omeškania 

Výška 
poplatku 
(úroku)             

z omeškania 
za oneskorenú 

úhradu 

Výška 
poplatku 
(úroku)             

z omeškania 
za 

neodvedené 
poistné 

Poplatok 
(úrok) 
spolu 

dd.mm.rr (rr) 

dd.m
m.rr(
rr)   € 

dd.mm.rr
(rr) dd.mm.rr(rr) 0 € € € 

                    

                    

                    

spolu                   

          
          
Poznámky: 
stĺpec C by mal obsahovať Kód platiteľa (napr. fyzická osoba 0, fyzická osoba 
podnikateľ 1, právnická osoba 2) 
 

 


