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Úrad v súlade s § 20 ods. 2  písm. m)  zákona č. 581/2004 Z. z. uverejňuje  

údaje o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac august 2015 

 

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ 
 
 
Podľa § 14 ods. 2  zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) sa platobná schopnosť zdravotnej poisťovne  
preukazuje schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá 
nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči 
poskytovateľom. 

 
Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. platobná schopnosť zdravotnej poisťovne podľa § 
14 ods. 2  je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná 
schopnosť vykazuje, záväzky voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote 
splatnosti, v objeme prevyšujúcom 0,2 % objemu všetkých záväzkov podľa ods. 5 počas troch 
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak ide o záväzky voči 
poskytovateľom, ktoré nie sú uhradené z právne uznateľných dôvodov. Za právne uznateľné 
dôvody podľa predchádzajúcej vety sa považujú právne skutočnosti podľa osobitných 
predpisov, na základe ktorých zdravotná poisťovňa nemôže uhradiť záväzky voči 
poskytovateľom v lehote splatnosti, pretože je povinná uhradiť záväzok na účet tretej osoby 
alebo nemôže uhradiť záväzok, pretože  nemá vedomosť o tom, komu, alebo v akej výške má 
záväzok uhradiť. 

 
 

Platobná schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac august 2015 
 
 

VšZP ukazovateľ vykázaná hodnota splnenie PS podľa § 14 ods. 2 a 3 

§ 14 ods. 2  
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez záväzkov   
z právne uznateľných dôvodov) (v €) 

0 áno 

§ 14 ods. 3 
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez 
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) na objeme 
všetkých záväzkov podľa ods. 5 (v %) 

0 áno 

 
    

Dôvera ZP ukazovateľ vykázaná hodnota splnenie PS podľa § 14 ods. 2 a 3 

§ 14 ods. 2  
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez záväzkov   
z právne uznateľných dôvodov) (v €) 

0 áno 

§ 14 ods. 3 
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez 
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) na objeme 
všetkých záväzkov  podľa ods. 5 (v %) 

0 áno  

 
    

Union ZP ukazovateľ vykázaná hodnota splnenie PS podľa § 14 ods. 2 a 3 

§ 14 ods. 2  
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez záväzkov   
z právne uznateľných dôvodov) (v €) 

0 áno 

§ 14 ods. 3 
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez 
záväzkov z právne uznateľných dôvodov) na objeme 
všetkých záväzkov  podľa ods. 5 (v %) 

0 áno 
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Metodické usmernenie 
č. 07/2015 

 

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok 
centrálneho registra poistencov 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

     Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 2 písm. 
l) a podľa § 20 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.”) vydáva toto metodické 
usmernenie za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri vedení centrálneho registra 
poistencov (ďalej len „CRP“). 
 
     Toto metodické usmernenie popisuje poskytovanie údajov medzi úradom a zdravotnými 
poisťovňami, dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok CRP a zodpovedajúce 
kontroly, ktoré sa pri spracovaní dávok zo zdravotných poisťovní v CRP vykonávajú.  
 

Čl. 2 
Terminológia a používané skratky 

 
V metodickom usmernení sú použité nasledovné skratky a pojmy: 
 
zákon č. 580/2004 Z. z. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene 

a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

CRP centrálny register poistencov vedený na úrade - databáza 
poistných vzťahov všetkých poistencov verejného zdravotného 
poistenia a databáza fyzických osôb zdravotne poistených 
v príslušných inštitúciách iného členského štátu EÚ, ktorým bol 
zdravotnou poisťovňou vydaný preukaz s označením EÚ 

ZP príslušná zdravotná poisťovňa v SR 
Zabezpečená schránka úradu ide o bezpečnú schránku úradu na výmenu dát a informácii 

medzi úradom a ZP 
VZP verejné zdravotné poistenie 
EÚ Európska únia 
PV poistný vzťah 
RČ rodné číslo; do dátumu narodenia 31.12.1953 je RČ 

deväťmiestne a od dátumu narodenia 01.01.1954 je RČ 
desaťmiestne 

BIČ bezvýznamové identifikačné číslo poistenca prideľované 
úradom osobám, ktoré sú zúčastnené na VZP podľa zákona č. 
580/2004 Z. z. a nebolo im pridelené rodné číslo z Registra 
obyvateľov SR; BIČ je vždy  desaťmiestne a na tretej pozícii je 
číslica 7 

PCO počítačové číslo osoby, pridelené Registrom fyzických osôb 
Ministerstva vnútra SR 

IDZP jednoznačný identifikátor poistenca v príslušnej ZP 
IDCRP jednoznačný identifikátor poistenca v CRP 
ZPr zdravotnícky pracovník 
PZS poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
register úmrtí register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho 
OoÚ oznámenie o úmrtí alebo vyhlásenie za mŕtveho 
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ZPV začiatok poistného vzťahu 
KPV koniec poistného vzťahu 
ZPL začiatok platnosti typu platiteľa 
KPL koniec platnosti typu platiteľa 
FS fyzické storno 
RFO register fyzických osôb MV SR 
REGOB register obyvateľov SR MV SR 
NRP nezaopatrený rodinný príslušník 
INT je 32-bitové celé číslo v dvojkovom doplnkovom kóde, pričom 

stĺpec dĺžka určuje maximálny počet významných číslic 
Rozsah je od -2 147 483 648 po +2 147 483 647 

CHAR textový typ pevne stanovenej dĺžky (počtu znakov), ktorú 
zaberá nezávisle na tom, či je alebo nie je vyplnený (v takomto 
prípade je  
v dátovom súbore databáza doplnená na túto šírku), pričom 
stĺpec dĺžka určuje maximálny počet alfanumerických znakov 
(podľa kódovania ISO 8859.2) 

VARCHAR textový typ s premenlivou dĺžkou poľa 
 

 
Čl. 3 

Poskytovanie údajov 
 

1. Zdravotná poisťovňa poskytuje úradu v elektronickej podobe 

a) údaje o zmenách vo svojom registri poistencov týkajúce sa údajov o poistencovi a jeho 
PV spracovávaných v CRP (dávka 910) a to do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac; ZP ich poskytuje v štruktúre podľa 
dátového rozhrania (F-382), 

b) kompletné údaje z registra poistencov v rozsahu údajov spracovávaných v CRP (dávka 
911) do desiatich dní od vyžiadania úradom; ZP ich poskytuje v štruktúre podľa 
dátového rozhrania (F-382), 

c) údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
uzavretými medzi poistencom a PZS a to dňom akceptovania dávky, v ktorej bola 
zmena PZS zdravotnej poisťovni oznámená (dávka 912); ZP ich poskytuje v štruktúre 
podľa dátového rozhrania (F-382). Každý údaj o dohode musí byť jednoznačný, bez 
kolízií a nezrovnalostí a ZP ho posiela úradu až po vysporiadaní prípadných kolízií, 

d) údaje o zmenách v preukazoch alebo registráciách poistencov s  označením „EÚ“, ktorí 
majú nárok na vydanie preukazu s označením „EÚ“ (dávka 511) a to do 20.dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac; zdravotná poisťovňa 
ich poskytuje v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-382). 

 
2. Úrad poskytuje zdravotnej poisťovni v elektronickej podobe 

a) výstupné dávky po ukončení spracovania dávok 910 v CRP za príslušné obdobie 
(dávky 921, 931, 932, 933, 934, 935, 936); úrad ich poskytuje v štruktúre podľa 
dátového rozhrania (F-383), 

b) výstupnú dávku po ukončení spracovania dávok 912 v CRP (dávka 913); úrad ju 
poskytuje v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-383), 

c) výstupnú dávku z registra úmrtí do piatich dní po zaevidovaní úmrtia z doručeného 
OoÚ (dávka 937); úrad ju poskytuje v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-387), 

d) výstupnú dávku o narodení fyzickej osoby (dávka č.513) do piatich dní odo dňa, keď sa 
úrad o tejto skutočnosti dozvedel; úrad ju poskytuje zdravotnej poisťovni v štruktúre 
podľa dátového rozhrania (F-388), 
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e) výstupnú dávku 512 o poistencoch, ktorým bol vydaný preukaz s označením „EÚ“ 
k dávke 511; úrad ju poskytuje v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-383), 

f) výstupnú dávku 510 o poistencoch, ktorým bol vydaný preukaz s označením „EÚ“ 
k danému dátumu (F-383). 
 

3. Úrad a ZP komunikujú za účelom naplnenia a vedenia CRP pomocou dávok posielaných 
elektronickou poštou, vložením dávky do zabezpečenej schránky alebo výmenou údajov 
prostredníctvom štandardov zdravotníckej informatiky. Pri posielaní údajov elektronickou 
poštou alebo na prenosnom médiu sú údaje zašifrované programom PGP. 

4. Za správnosť údajov vo vstupnej dávke je zodpovedná ZP, ktorá dávku predkladá. Za 
správnosť údajov vo výstupných dávkach k vstupnej dávke je zodpovedný úrad. Za 
správnosť údajov v dávke z registra úmrtí a údajov o narodení fyzickej osoby zodpovedá 
úrad. Požiadavka na zmenu, storno alebo zápis údajov o úmrtí alebo údajov o narodení 
zo strany ZP sa realizuje prostredníctvom žiadosti (F-388), ktorú predkladá ZP 
v elektronickej podobe na ústredie úradu.  

5. Zdravotné poisťovne s účinnosťou od 1.5.2015 nezasielajú do CRP dávky číslo 910 (za 
obdobie 201504) za zaniknuté ZP, ktoré vznikli pred rokom 2005 (vznik akciových 
spoločností). Nezasielajú sa dávky za ZP s kódom 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 
15. 

6. ZP zasielajú za existujúce ZP do CRP v dávke číslo 910 iba údaje o zmene v platiteľoch 
poistného, ktoré vstupujú do ročného zúčtovania so štátom, vždy za predchádzajúci rok. 
Zasielanie ostatných zmien zostáva nezmenené.  

7. Inicializačné naplnenie IDCRP zo strany úradu bude realizované prostredníctvom dávky 
921 za obdobie dávky CRP 201507. 

8. Inicializačná dávka 511 zo strany ZP bude úradu doručená do 10 dní od vyžiadania 
úradom. 

 
Čl. 4 

Záverečné a zrušujúce ustanovenia 
 
Zrušuje sa metodické usmernenie č. 2/1/2013 Dátové rozhrania vstupných a výstupných 
dávok centrálneho registra poistencov. Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom 
vydania. 
 
 
Prílohy: 
 
1. Dátové rozhranie 910_912; 511 Vstupné dávky do CRP   F-382  
2. Dátové rozhranie 921_936 Výstupné dávky z CRP    F-383  
3. Číselník sémantických kontrol v CRP      F-384  
4. Číselník dôvodov ukončenia PV       F-385  
5. Číselník dôvodov vzniku PV       F-386 
6. Dátové rozhranie 937 údaje z registra úmrtí      F-387  
7. Dátové rozhranie 513 Údaje z registra narodení     F-388  
8. Žiadosť o zmenu údajov fyzickej osoby      F-389  
 
 
V Bratislave dňa 30.09.2015 
 
 
 
       MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 
         predsedníčka 
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Príloha č. 1 MU č. 7/2015 
 
Vstupné dávky do CRP 
 
Dátové rozhranie – dávka 910 
Popis dávky: mesačné zmeny o poistencovi a poistenosti 
Smer:   ZP ―> ústredie úradu 
Typ dávky:  910  
Početnosť:  jedenkrát mesačne, zmeny za predchádzajúci kalendárny mesiac 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  CRKKRRMM.TYP, kde 
CR  centrálny register 
KK  kód zdravotnej poisťovne  
RR  spracovávaný rok  
MM  spracovávaný mesiac  
TYP  typ dávky (napr. 910, 911) 
Dávka je generovaná vždy ako jeden súbor. 
Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2) 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Oddeľovací znak:  | 
oddeľovací znak sa nesmie vyskytnúť vo významovej pozícii žiadnej položky. V prípade, že 
položka nie je definovaná, nesmie byť vyplnená medzerami, ale nasleduje ďalší oddeľovací 
znak. Za položku sa nesmú pridávať prázdne znaky. 
Štruktúra vety 1 riadku: Charakter dávky|Typ dávky|IČO odosielateľa dávky|IČO prijímateľa 
dávky|Obdobie|Dátum odoslania dávky|Číslo dávky|Počet viet tela dávky|Počet médií|Číslo 
média| 
Štruktúra vety 2 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač sa uvádza aj na 
konci každého riadku) Každá veta je na novom riadku dávky. 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 
Vysvetlivky: 
DATEn dátum, kde n je číslo formátu dátumu, pričom: 

n=1: RRRRMMDD 
n=2: DDMMRRRR 
n=3: RRMM 
n=4: RRRRMM 
n=5: MMRR 

P povinný údaj  

N nepovinný údaj 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  Charakter dávky CHAR 1 N 

V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu 
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N – 
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná 
dávka. 

2. Typ dávky INT 3 P  

3. IČO odosielateľa  INT 8 P 
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je 
potrebné uviesť IČO ZP. 

4. IČO prijímateľa INT 8 N IČO prijímateľa dávky 

5. Obdobie DATE4 6 P 

Mesiac a rok, voči poslednému dňu ktorého sú 
dáta generované. V CRP pri dávke 910 bude 
kontrolované na predchádzajúci mesiac voči 
aktuálnemu mesiacu.  

6. 
Dátum odoslania 
dávky 

DATE1 8 P 
 

7. Číslo dávky INT 6 N  

8. Počet viet tela INT 7 P CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

dávky na tento údaj. 

9. Počet médií INT 3 N  

10. Číslo média INT 3 N  

 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  
Poradové číslo 
riadku 

INT 7 P Jednoznačný identifikátor riadku v dávke. 

2.  IDZP 
VARCH

AR 
1-12 P Údaj nie je možné meniť v registri ZP ani v CRP. 

3.  Rodné číslo/BIČ 
VARCH

AR 
9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
Desiaty znak nie je nahrádzaný nulou ani iným 
znakom (medzera). 
Dávka musí byť utriedená podľa tohto stĺpca 
vzostupne.  

4.  
Pôvodné rodné 
číslo/BIČ 

VARCH
AR 

9-10 N 

Pôvodné RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
Desiaty znak nie je nahrádzaný nulou ani iným 
znakom (medzera). 
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, BIČ, resp. 
zmeny BIČ na RČ. Zároveň je povinná položka 
Požadovaná akcia=RC. 

5.  Meno 
VARCH

AR 
1-40 P  

6.  Rodné priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 P*  

7.  Priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 P  

8.  Dátum narodenia DATE1 8 P  

9.  Dátum úmrtia DATE1 8 N 
Pri vyplnenom dôvode ukončenia „úmrtie“ 
položka povinná, nevyplnenie bude mať za 
následok neakceptáciu dávky pri kontrole. 

10.  Pohlavie CHAR 1 P 
Z – žena 
M – muž 

11.  
Štátna 
príslušnosť 

CHAR 1 P 
0 – SR 
2 – iné 
3 – EÚ 

12.  Obec 
VARCH

AR 
 1-50 P 

Položka nesmie byť prázdna ani vyplnená 
medzerami a obsahuje obec trvalého pobytu 
poistenca. V prípade, že obec trvalého pobytu 
poistenca je neznáma, v položke bude uvedené 
„NEZNÁMA.“ Ak celá adresa trvalého pobytu 
poistenca je neznáma, do tejto položky sa uvedie 
„NEZNÁMA.“ 

13.  Ulica a č. domu 
VARCH

AR 
1-75 P 

V prípade, že adresa trvalého pobytu poistenca 
neobsahuje ulicu, v položke bude uvedená obec 
trvalého pobytu a č. domu. V prípade, že ulica 
v rámci obce trvalého pobytu bude existovať, ale 
nebude známa, v položke bude uvedené 
„NEZNÁMA.“ Ak celá adresa trvalého pobytu 
poistenca je neznáma, do tejto položky sa uvedie 
„NEZNÁMA.“ 

14. 
 

PSČ 
VARCH

AR 
1-5 P 

Do položky sa uvedie PSČ obce trvalého pobytu 
v dĺžke max. 5 znakov. Sú povolené  číslice 0 až 
9 a znaky A až Z. V prípade, že obec trvalého 
pobytu je neznáma, v položke bude uvedené 
„00000.“ V prípade, že u existujúcej obce 
trvalého pobytu bude PSČ neznáme, v položke 
bude uvedené „00000.“ V prípade, že PSČ 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

zahraničnej obce bude dlhšie ako 5 znakov, 
v položke bude uvedené „00000.“ 

15. Začiatok PV DATE1 8 P 
Deň začiatku platnosti povinného VZP v danej 
ZP. 

16. Koniec PV DATE1 8 N 
Deň ukončenia platnosti VZP v danej ZP. 
Povinné, ak je vyplnený dátum úmrtia. 

17. Typ platiteľa CHAR 1 P 
S – štát 
I – iný  

18. Dôvod ukončenia 
VARCH

AR 
2 N 

Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka. 
Položka je povinná, ak je vyplnená položka 
„Koniec poistného vzťahu“. Nesprávna hodnota, 
príp. nevyplnenie bude mať za následok 
neakceptáciu záznamu pri kontrole. 

19. 
Dátum začiatku 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 P 
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu 
platiteľa.  

20. 
Dátum ukončenia 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 N 
Položka obsahuje dátum konca platnosti 
typu platiteľa.  

21. Pobočka ZP CHAR 2 N 
Položka nie je kontrolovaná v CRP a slúži pre 
potreby ZP.  

22. 
Požadovaná 
akcia 

CHAR 2 P* 

Položka obsahuje identifikáciu vykonania 
špecifickej akcie. Povolené hodnoty sú: 
RC – zmena RČ/BIČ (musia byť súčasne 
vyplnené položky 3 a 4) 
FS – fyzické storno 
NP – NRP 

23. 
Rodné číslo/BIČ 
nositeľa 

VARCH
AR 

9-10 P**  

24. PCO 
VARCH

AR 
32 P*** 

Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb 
MV SR, ktoré je vedené v ZP 

25. Štát CHAR 3 P 
Štát trvalého pobytu - podľa číselníka krajín 
Štatistického úradu SR (položka „Kód OSN“). 

26. Dôvod vzniku CHAR 2 P 
Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka.  
 

27. Preukaz P CHAR 1 P*** P – preukaz typu P, ináč prázdne 

28. 
Dátum vydania 
preukazu P 

DATE1 8 P***  

29. 
Dátum vrátenia 
preukazu P 

DATE1 8 P***  

30. 

Dátum začiatku 
registrácie 
poistenca 
s typom 
preukazu P 

DATE1 8 P*** 
Dátum začiatku – zmena statusu poistenca  
v príslušnej ZP 

31. 

Dátum  
ukončenia 
registrácie 
poistenca 
s typom 
preukazu P 

DATE1 8 P*** 
Dátum ukončenia – zmena statusu poistenca  
v príslušnej ZP 

 
Vysvetlivky: 
P* povinný údaj v prípade, ak ZP požaduje vykonať jednu zo špecifických akcií: 

- zmena RČ alebo BIČ 

- fyzické storno 

- ide o nezaopatreného rodinného príslušníka na účely vykonávania osobitných 
predpisov 

Inak je položka prázdna. 
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P** povinný údaj v prípade, že ide o nezaopatreného rodinného príslušníka na účely 
vykonávania osobitných predpisov; inak je položka prázdna. 

P***     povinný údaj iba ak je známy, inak je položka prázdna 
 
 
 
 
Dátové rozhranie – dávka 911 
Popis dávky: kompletný register poistenosti ZP  
Typ dávky:  911  
Početnosť:  na vyžiadanie k danému dátumu 
Dávka obsahuje jeden záznam pre každého poistenca, ktorý má v príslušnej ZP k danému 
dátumu aktívny poistný vzťah. 
Formát, rozsah údajov, identifikácia dávky a ostatné náležitosti ako dávka 910, položky 22 
a 23 budú prázdne. 
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Dátové rozhranie – dávka 912 
Popis dávky: údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
Smer:   ZP ―> ústredie úradu 
Typ dávky:  912  
Početnosť:  denne pri zmene údajov 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_RRMMDD_TYP.txt 
kde:   
ZP       je kód zdravotnej poisťovne 
RR je rok, za ktorý sa údaje predkladajú 
MM je mesiac, za ktorý sa údaje predkladajú 
DD je deň, za ktorý sa údaje predkladajú 
TYP je 3-miestny kód typu dávky 
Dávka je generovaná vždy ako jeden súbor. 
Národné prostredie: UTF – 8 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Oddeľovací znak:  | 
oddeľovací znak sa nesmie vyskytnúť vo významovej pozícii žiadnej položky. V prípade, že 
položka nie je definovaná, nesmie byť vyplnená medzerami, ale nasleduje ďalší oddeľovací 
znak. Za položku sa nesmú pridávať prázdne znaky. 
Štruktúra vety 1 riadku: Typ dávky|Dátum vytvorenia dávky|Počet riadkov v dávke|Obdobie 
dávky| 
Štruktúra vety 2 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač sa uvádza aj na 
konci každého riadku) Každá veta je na novom riadku dávky. 
Vysvetlivky: 
DATE – dátumový údaj v stanovenom tvare (RRRR = rok, MM = mesiac, DD = deň) 
P – povinná položka 
P* - povinná položka, ak je známa 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/poznámka 

1. Typ dávky INT 3 P  

2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8 P RRRRMMDD 

3. Počet riadkov v dávke INT 7 P 9999999 

4. Obdobie dávky DATE 8 P RRRRMMDD 

 
Vysvetlivky: 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Obdobie dávky:  rok, mesiac, deň, za ktorý sa údaje predkladajú 
 

 Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/poznámka 

1.  Poradové číslo riadku INT 7 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo/BIČ VARCHAR 9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
Desiaty znak nie je nahrádzaný 
nulou ani iným znakom (medzera). 

3.  Meno VARCHAR 1-40 P Meno poistenca 

4.  Priezvisko VARCHAR 1-50 P Priezvisko poistenca 

5.  Dátum narodenia DATE 8 P 
Dátum narodenia poistenca 
RRRRMMDD 

6.  IDZP VARCHAR 1-12 P  

7.  Meno lekára VARCHAR 1-40 P Meno všeobecného lekára 
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8.  Priezvisko lekára VARCHAR 1-50 P Priezvisko všeobecného lekára 

9.  Dátum začiatku DATE 8 P RRRRMMDD 

10.  Dátum zániku DATE 8 P* RRRRMMDD 

11.  Kód ZPr CHAR 9 P 
kód zdravotníckeho pracovníka 
pridelený úradom 

12.  Kód PZS CHAR 12 P 
kód poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti pridelený úradom 

13.  PCO VARCHAR 32 P* 
Počítačové číslo osoby z Registra 
fyzických osôb MV SR, ktoré je 
vedené v ZP 

  
Dátumom začiatku a dátumom zániku sa rozumie dátum uzatvorenia a zániku dohody 
o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, uzavretej medzi poistencom 
a PZS, alebo dátum začiatku a ukončenia úhrady kapitačnej platby ZP za poskytovanie 
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 
 
 
 
Dátové rozhranie – dávka 511 
 
Popis dávky: Mesačné zmeny v preukazoch alebo registráciách poistenca s označením      
                       „EÚ“ 
Smer:   ZP―> ústredie úradu 
Typ dávky:  511 
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 
kde :  ZP je kód ZP, 

NN je poradové číslo dávky v kalendárnom roku, 
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky, 
MM je mesiac vytvorenia dávky,  
DD je deň vytvorenia dávky,   
TYP je 3-miestny kód typu dávky. 

Národné prostredie: UTF – 8 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 a slúži ako podklad pre XSD schému. 
 
Tabuľka č. 1 - hlavička: 

P. č. Názov stĺpca Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3 P  

2. Dátum vytvorenia 
dávky 

DATE 8 P RRRRMMDD 

3. Počet riadkov v dávke INT 6 P  

4. Obdobie dávky DATE 6 P RRRRMM 

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   511 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadku hlavičky 
Obdobie dávky:  rok a mesiac, za ktorý sa údaje predkladajú  
 
 
 
 Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 
1.  Poradové číslo INT 6 P Poradové číslo riadku v dávke 
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riadku 

2.  IDZP VARCHAR 1-12 P*  

3.  
Rodné číslo 
poistenca/BIČ 

VARCHAR 9-10 P* 

Sú povolené iba číslice 0-9. Do 
roku 1954 je RČ deväťmiestne, 
desiata číslica nie je nahrádzaná 
nulou alebo iným znakom. 

4.  
Osobné 
identifikačné číslo 

VARCHAR 7-20 P 

Uvádza sa osobné identifikačné 
číslo uvádzané na nárokových 
dokladoch EÚ alebo iné 
identifikačné číslo pridelené ZP 

5.  PCO VARCHAR 32 P* 
Počítačové číslo osoby z Registra 
fyzických osôb MV SR, ktoré je 
vedené v ZP  

6.  Meno VARCHAR 1-40 P  

7.  Rodné priezvisko VARCHAR 1-50 P*  

8.  Priezvisko VARCHAR 1-50 P  

9.  Dátum narodenia DATE 8 P Dátum v tvare RRRRMMDD.  

10.  
Dátum vydania 
preukazu 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD.  

11.  Dôvod vydania CHAR 1 P* 

1 – nový 
2 – vydaný po strate 
3 – vydaný po krádeži 
4 – vydaný po exspirácii 
5 – vydaný po zmene údajov 
6 – vydaný po poškodení 

12.  Dátum ukončenia DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

13.  Dôvod ukončenia CHAR 1 P* 

1 – Ukončenie poistenia v zahraničí 
2 – strata 
3 – krádež 
4 – exspirácia 
5 – zmena údajov 
6 – poškodenie 
7 – úmrtie 

14.  
Dátum začiatku 
registrácie poistenca  

DATE 8 P 
Dátum začiatku registrácie 
poistenca v príslušnej inštitúcii SR 

15.  
Dátum  ukončenia 
registrácie poistenca  

DATE 8 P* 
Dátum ukončenia registrácie 
poistenca v príslušnej inštitúcii SR 

 

 
P – povinná položka 
P* - povinná položka, ak je známa 
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Príloha č. 2 MU č. 7/2015 
 
Výstupné dávky z CRP 
 
Dátové rozhranie – dávka 921 
Popis dávky: poistenci danej ZP evidovaní v CRP 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  921  
Početnosť: jedenkrát mesačne do 5 dní od spracovania dávky 910  
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  CRKKRRMM.TYP  
kde:  CR  centrálny register 

KK  kód zdravotnej poisťovne  
RR  spracovávaný rok  
MM  spracovávaný mesiac  
TYP  typ dávky (napr. 921) 

Dávka je generovaná vždy ako jeden súbor. 
Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2) 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Oddeľovací znak:  | 
oddeľovací znak sa nesmie vyskytnúť vo významovej pozícii žiadnej položky. V prípade, že 
položka nie je definovaná, nesmie byť vyplnená medzerami, ale nasleduje ďalší oddeľovací 
znak. Za položku sa nesmú pridávať prázdne znaky. 
Štruktúra vety 1 riadku: Charakter dávky|Typ dávky|IČO odosielateľa dávky|IČO prijímateľa 
dávky|Obdobie|Dátum odoslania dávky|Číslo dávky|Počet viet tela dávky|Počet médií|Číslo 
média| 
Štruktúra vety 2 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač sa uvádza aj na 
konci každého riadku) Každá veta je na novom riadku dávky. 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 – 2, Dávka obsahuje jeden záznam na každého poistenca, ktorý 
má k danému dátumu aktívny poistný vzťah v príslušnej ZP.  
Vysvetlivky: 
DATEn dátum, kde n je číslo formátu dátumu, pričom: 

n=1: RRRRMMDD 
n=2: DDMMRRRR 
n=3: RRMM 
n=4: RRRRMM 
n=5: MMRR 

P povinný údaj  

N nepovinný údaj 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Charakter dávky CHAR 1 N 

V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu 
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N – 
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná 
dávka. 

2. Typ dávky INT 3 P  

3. IČO odosielateľa  INT 8 P Obsahuje IČO ZP zo vstupnej dávky 910 (911). 

4. IČO prijímateľa INT 8 N IČO prijímateľa dávky 

5. Obdobie DATE4 6 P 
Mesiac a rok, voči poslednému dňu ktorého sú 
dáta generované.   

6. 
Dátum odoslania 
dávky 

DATE1 8 P 
 

7. Číslo dávky INT 6 N  

8. 
Počet viet tela 
dávky 

INT 7 P 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

9. Počet médií INT 3 N  

10. Číslo média INT 3 N  

 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

INT 7 P Jednoznačný identifikátor riadku v dávke. 

2. IDZP 
VARCH

AR 
1-12 P Údaj nie je možné meniť v registri ZP ani v CRP. 

3. Rodné číslo/BIČ 
VARCH

AR 
9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10 
znakov nulou ani iným znakom (medzerou). 
Dávka musí byť utriedená podľa tohto stĺpca 
vzostupne.  

4. 
Pôvodné rodné 
číslo/BIČ 

VARCH
AR 

9-10 N 

Pôvodné RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10 
znakov nulou ani iným znakom (medzerou). 
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, BIČ, resp. 
zmeny BIČ na RČ. Zároveň je povinná položka 
Požadovaná akcia=“RC“. 

5. Meno 
VARCH

AR 
1-40 P  

6. Rodné priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 P*  

7. Priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 P  

8. Dátum narodenia DATE1 8 P  

9. Dátum úmrtia DATE1 8 N 
Pri vyplnenom dôvode ukončenia „úmrtie“ 
položka povinná, nevyplnenie bude mať za 
následok neakceptáciu dávky pri kontrole. 

10. Pohlavie CHAR 1 P 
Z – žena 
M – muž 

11. 
Štátna 
príslušnosť 

CHAR 1 P 
0 – SR 
2 – iné 
3 – EÚ 

12. Obec 
VARCH

AR 
 1-50 P 

Položka nesmie byť prázdna ani vyplnená 
medzerami a obsahuje obec trvalého pobytu 
poistenca. V prípade, že obec trvalého pobytu 
poistenca je neznáma, v položke bude uvedené 
„NEZNÁMA“. Ak celá adresa trvalého pobytu 
poistenca je neznáma, do tejto položky sa uvedie 
„NEZNÁMA“. 

13. Ulica a č. domu 
VARCH

AR 
1-75 P 

V prípade, že adresa trvalého pobytu poistenca 
neobsahuje ulicu, v položke bude uvedená obec 
trvalého pobytu a č. domu. V prípade, že ulica 
v rámci obce trvalého pobytu bude existovať, ale 
nebude známa, v položke bude uvedené 
„NEZNÁMA“. Ak celá adresa trvalého pobytu 
poistenca je neznáma, do tejto položky sa uvedie 
„NEZNÁMA“. 

14. PSČ 
VARCH

AR 
1-5 P 

Do položky sa uvedie PSČ obce trvalého pobytu 
v dĺžke max. 5 znakov. Sú povolené  číslice 0 až 
9 a znaky A až Z. V prípade, že obec trvalého 
pobytu je neznáma, v položke bude uvedené 
„00000“. V prípade, že u existujúcej obce 
trvalého pobytu bude PSČ neznáme, v položke 
bude uvedené „00000“. V prípade, že PSČ 
zahraničnej obce bude dlhšie ako 5 znakov, 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

v položke bude uvedené „00000“. 

15. Začiatok PV DATE1 8 P 
Deň začiatku platnosti povinného VZP v danej 
ZP. 

16. Koniec PV DATE1 8 N 
Deň ukončenia platnosti VZP v danej ZP. 
Povinné, ak je vyplnený dátum úmrtia. 

17. Typ platiteľa CHAR 1 P 
S – štát 
I – iný  

18. Dôvod ukončenia 
VARCH

AR 
2 N 

Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka. 
Položka je povinná, ak je vyplnená položka 
„Koniec poistného vzťahu“. Nesprávna hodnota, 
príp. nevyplnenie bude mať za následok 
neakceptáciu záznamu pri kontrole. 

19. 
Dátum začiatku 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 P 
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu 
platiteľa.  

20. 
Dátum ukončenia 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 N 
Položka obsahuje dátum konca platnosti 
typu platiteľa.  

21. Pobočka ZP CHAR 2 N 
Položka nie je kontrolovaná v CRP a slúži pre 
potreby ZP.  

22. PCO 
VARCH

AR 
1-32 P* 

Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb 
MV SR, ktoré je vedené v CRP 

23. IDCRP 
VARCH

AR 
1-8 P  

24. Štát CHAR 3 P 

Štát trvalého pobytu - podľa číselníka krajín 
Štatistického úradu SR (položka „Kód 
OSN“). 

25. Miesto narodenia 
VARCH

AR 
1-75 P*  

26. Miesto úmrtia 
VARCH

AR 
1-75 P*  

27. Dôvod vzniku CHAR 2 P 
Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka.  
 

28. Preukaz P CHAR 1 P* P – preukaz typu P 

29. 
Dátum vydania 
preukazu P 

DATE1 8 P*  

30. 
Dátum vrátenia 
preukazu P 

DATE1 8 P*  

31. 

Dátum začiatku 
registrácie 
poistenca 
s typom 
preukazu P 

DATE1 8 P* 
Dátum začiatku – zmena statusu poistenca  
v príslušnej ZP 

32. 

Dátum  
ukončenia 
registrácie 
poistenca 
s typom 
preukazu P 

DATE1 8 P* 
Dátum ukončenia – zmena statusu poistenca  
v príslušnej ZP 

 
Vysvetlivky: 
P* - povinný údaj iba ak je známy, inak je položka prázdna 
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Dátové rozhranie – dávka 931 
Popis dávky: akceptované zmeny z dávky 910 
Typ dávky:  931  
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Charakter dávky CHAR 1 N 

V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu 
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N – 
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná 
dávka. 

2. Typ dávky INT 3 P  

3. IČO odosielateľa  INT 8 P 
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je potrebné 
uviesť IČO ZP. 

4. IČO prijímateľa INT 8 N IČO prijímateľa dávky 

5. Obdobie DATE4 6 P 

Mesiac a rok, voči poslednému dňu, ktorého sú 
dáta generované. V CRP pri dávke 910 bude 
kontrolované na predchádzajúci mesiac voči 
aktuálnemu mesiacu.  

6. 
Dátum odoslania 
dávky 

DATE1 8 P 
 

7. Číslo dávky INT 6 N  

8. 
Počet viet tela 
dávky 

INT 7 P 
CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky na 
tento údaj. 

9. Počet médií INT 3 N  

10. Číslo média INT 3 N  

 
 Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

INT 7 P 
Jednoznačný identifikátor riadku pôvodnej dávky 
910. 

2. IDZP 
VARCH

AR 
1-12 P  

3. Rodné číslo/BIČ 
VARCH

AR 
9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10 
znakov nulou ani iným znakom (medzerou). 

4. 
Pôvodné rodné 
číslo/BIČ 

VARCH
AR 

9-10 N 

Pôvodné RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10 
znakov nulou ani iným znakom (medzerou). 
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, BIČ, resp. 
zmeny BIČ na RČ. Zároveň je povinná položka 
Požadovaná akcia=“RC“. 

5. Meno 
VARCH

AR 
1-40 P  

6. Rodné priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 P*  

7. Priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 P  

8. Dátum narodenia DATE1 8 P  

9. Dátum úmrtia DATE1 8 N  

10. Pohlavie CHAR 1 P 
Z – žena 
M – muž 

11. Štátna príslušnosť CHAR 1 P 
0 – SR 
2 – iné 
3 – EÚ 

12. Pobočka ZP CHAR 2 N 
Položka je nekontrolovaná v CRP a slúži pre 
potreby ZP. Obsahuje kód pobočky ZP (2 znaky)  

13. Obec 
VARCH

AR 
 1-50 P  
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

14. Ulica a č. domu 
VARCH

AR 
1-75 P  

15. PSČ 
VARCH

AR 
1-5 P  

17. Začiatok PV DATE1 8 P  

18. Koniec PV DATE1 8 N  

19. Typ platiteľa CHAR 1 P 
S – štát 
I – iný  

  20. Dôvod ukončenia 
VARCH

AR 
2 N  

21. 
Dátum začiatku 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 P 
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu 
platiteľa  

22. 
Dátum ukončenia 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 N 
Položka obsahuje dátum konca platnosti typu 
platiteľa  

23. Požadovaná akcia CHAR 2 N 

Položka obsahuje identifikáciu vykonania 
špecifickej akcie. Povolené hodnoty sú: 
RC – zmena rodného/BIČ 
FS – fyzické storno 
NP – nezaopatrený rodinný príslušník 

24. 
Kód výsledku 
spracovania  

CHAR 2 P 
Kód výsledku spracovania v CRP podľa číselníka 
kontrol. 

25. 
Poznámka 
k výsledku 
spracovania 

VARCH
AR 

1-80 N 
Doplňujúca poznámka k výsledku spracovania 
v CRP. Obsahuje údaje bližšie popisujúce 
chybové stavy spracovania v CRP.  

26. PCO 
VARCH

AR 
32 P* 

Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb 
MV SR, ktoré bolo zaslané zo ZP v dávke 910 

27. IDCRP 
VARCH

AR  
1-8 P  

28. Štát CHAR 3 P 
Štát trvalého pobytu - podľa číselníka krajín 
Štatistického úradu SR (položka „Kód OSN“). 

29. Dôvod vzniku CHAR 2 P 
Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka.  
 

30. Miesto narodenia 
VARCH

AR 
1-75 P*  

31. Miesto úmrtia 
VARCH

AR 
1-75 P*  

32. Preukaz P CHAR 1 P* P – preukaz typu P 

33. 
Dátum vydania 
preukazu P 

DATE1 8 P*  

34. 
Dátum vrátenia 
preukazu P 

DATE1 8 P*  

35. 

Dátum začiatku 
registrácie 
poistenca s typom 
preukazu P 

DATE1 8 P* 
Dátum začiatku – zmena statusu poistenca  
v príslušnej ZP 

36. 

Dátum  ukončenia 
registrácie 
poistenca s typom 
preukazu P 

DATE1 8 P* 
Dátum ukončenia – zmena statusu poistenca  
v príslušnej ZP 

 
P* - údaj je povinný len vtedy, ak je položka známa 
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Dátové rozhranie – dávka 932 
Popis dávky: neakceptované zmeny z dávky 910  
Typ dávky:  932 
Formát, rozsah údajov, početnosť, identifikácia dávky a ostatné náležitosti ako dávka 931. 
Položka 27 (IDCRP) má v 932 povinnosť P* 
 
 
Dátové rozhranie – dávka 933 
Popis dávky: zmeny z iných zdrojov 
Typ dávky:  933 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Charakter dávky CHAR 1 N 

V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu 
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N – 
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná 
dávka. 

2. Typ dávky INT 3 P  

3. IČO odosielateľa  INT 8 P 
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je 
potrebné uviesť IČO ZP. 

4. IČO prijímateľa INT 8 N IČO prijímateľa dávky 

5. Obdobie DATE4 6 P 

Mesiac a rok, voči poslednému dňu, ktorého sú 
dáta generované. V CRP pri dávke 910 bude 
kontrolované na predchádzajúci mesiac voči 
aktuálnemu mesiacu.  

6. 
Dátum odoslania 
dávky 

DATE1 8 P 
 

7. Číslo dávky INT 6 N  

8. 
Počet viet tela 
dávky 

INT 7 P 
CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky na 
tento údaj. 

9. Počet médií INT 3 N  

10. Číslo média INT 3 N  

 
 
 
 
 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

INT 7 P 
Jednoznačný identifikátor riadku v rámci dávky 
933 generovaný systémom. 

2. IDZP VARCHAR 1-12 P  

3. Rodné číslo/BIČ VARCHAR 9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10 
znakov nulou ani iným znakom (medzerou). 

4. 
Pôvodné rodné 
číslo/BIČ 

VARCHAR 9-10 N 

Pôvodné RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10 
znakov nulou ani iným znakom (medzerou). 
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, BIČ resp. 
zmeny BIČ na rodné číslo. Zároveň je povinná 
položka Požadovaná akcia=“RC“. 

5. Meno VARCHAR 1-40 P  

6. Rodné priezvisko VARCHAR 1-50 P*  

7. Priezvisko VARCHAR 1-50 P  

8. Dátum narodenia DATE1 8 P  

 
9. 

Dátum úmrtia DATE1 8 N 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

10. Pohlavie CHAR 1 P 
Z – žena 
M – muž 

11. Štátna príslušnosť CHAR 1 P 
0 – SR 
2 – iné 
3 – EÚ 

12. Pobočka ZP CHAR 2 N 
Položka je nekontrolovaná v CRP a slúži pre 
potreby ZP. Obsahuje kód pobočky ZP (2 znaky), 
ktorej sa zmena týka.  

13. Obec VARCHAR 1-50 P  

14. Ulica a č. domu VARCHAR 1-75 P  

15. PSČ VARCHAR 1-5 P  

16. Začiatok PV DATE1 8 P  

17. Koniec PV DATE1 8 N  

18. Typ platiteľa CHAR 1 P 
S – štát 
I – iný  

19. Dôvod ukončenia VARCHAR 2 N  

20. 
Dátum začiatku 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 P 
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu 
platiteľa.  

21. 
Dátum ukončenia 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 N 
Položka obsahuje dátum konca platnosti typu 
platiteľa.  

22. 
Požadovaná 
akcia 

CHAR 2 N 

Položka obsahuje identifikáciu vykonania 
špecifickej akcie. Povolené hodnoty sú: 
RC – zmena rodného/BIČ 
FS – fyzické storno 
NP - nezaopatrený rodinný príslušník 

23. 
Kód výsledku 
spracovania  

CHAR 2 P 
Kód výsledku spracovania v CRP podľa číselníka 
kontrol. 

24. 
Poznámka 
k výsledku 
spracovania 

VARCHAR 1-80 N 
Doplňujúca poznámka k výsledku spracovania 
v CRP. Obsahuje údaje bližšie popisujúce 
chybové stavy spracovania v CRP. 

25. Pobočka ZP2 CHAR 4 N 
Položka slúži pre potreby ZP. Obsahuje kód ZP 
(2 znaky) a kód pobočky ZP (2 znaky), ktorá 
zmenu spôsobila.  

26. PCO VARCHAR 32 P* 
 Počítačové číslo osoby z Registra fyzických 
osôb MV SR, ktoré bolo zaslané zo ZP v dávke 
910 

27. IDCRP VARCHAR  1-8 P  

28. Štát CHAR 3 P 
Štát trvalého pobytu - podľa číselníka krajín 
Štatistického úradu SR (položka „Kód OSN“). 

29. Dôvod vzniku CHAR 2 P 
Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka.  
 

30. Miesto narodenia VARCHAR 1-75 P*  

31. Miesto úmrtia VARCHAR 1-75 P*  

32. Preukaz P CHAR 1 P* P – preukaz typu P 

33. 
Dátum vydania 
preukazu P 

DATE1 8 P*  

34. 
Dátum vrátenia 
preukazu P 

DATE1 8 P*  

35. 

Dátum začiatku 
registrácie 
poistenca s typom 
preukazu P 

DATE1 8 P* 
Dátum začiatku – zmena statusu poistenca  
v príslušnej ZP 

36. 

Dátum  ukončenia 
registrácie 
poistenca s typom 
preukazu P 

DATE1 8 P* 
Dátum ukončenia – zmena statusu poistenca  
v príslušnej ZP 

P* - údaj je povinný len vtedy, ak je položka známa 
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Dátové rozhranie – dávka 934 
Popis dávky: kolízie s inými ZP 
Typ dávky:  934 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Charakter dávky CHAR 1 N 

V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu 
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N – 
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná 
dávka. 

2. Typ dávky INT 3 P  

3. IČO odosielateľa  INT 8 P 
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je 
potrebné uviesť IČO ZP. 

4. IČO prijímateľa INT 8 N IČO prijímateľa dávky 

5. Obdobie DATE4 6 P 

Mesiac a rok, voči poslednému dňu, ktorého sú 
dáta generované. V CRP pri dávke 910 bude 
kontrolované na predchádzajúci mesiac voči 
aktuálnemu mesiacu.  

6. 
Dátum odoslania 
dávky 

DATE1 8 P 
 

7. Číslo dávky INT 6 N  

8. 
Počet viet tela 
dávky 

INT 7 P 
CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky 
na tento údaj. 

9. Počet médií INT 3 N  

10. Číslo média INT 3 N  

 

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Rodné číslo/BIČ 
VARC
HAR 

9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10 
znakov nulou ani iným znakom (medzerou). 

2. Meno 
VARC
HAR 

1-40 P 
 

3. Priezvisko 
VARC
HAR 

1-50 P 
 

4. 
Dátum registrácie 
poistenca v ZP 

DATE1 8 P 
 

5. 
Dátum registrácie 
poistenca v ZP2 

DATE1 8 P 
 

6. 
Rozdiel doby 
poistenia 

INT 4 P 
Položka vyjadruje rozdiel v dňoch medzi 
dátumom registrácie v aktuálnej ZP a dátumom 
registrácie ZP2 (položka 4. – položka 5.) 

7. Poznámka 
VARC
HAR 

1-80 N 
Doplňujúca poznámka k výsledku spracovania 
v CRP. 

8. Kód pobočky ZP1 CHAR 2 P 
Kód pobočky aktuálnej ZP, ktorej patrí kolízny 
záznam. 

9. Kód ZP2 CHAR 4 P Kód ZP, s ktorou je aktuálna ZP v kolízii. 

10. IDZP v ZP 
VARC
HAR 

1-12 P 
IDZP v aktuálnej ZP 

11. IDZP v ZP2 
VARC
HAR 

1-12 P 
IDZP v kolíznej ZP 

12. PCO 
VARC
HAR 

32 P* 
 Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb 
MV SR, ktoré bolo zaslané zo ZP v dávke 910 

13. IDCRP 
VARC
HAR  

1-8 P* 
 

 
P* - údaj je povinný len vtedy, ak je položka známa 
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Dátové rozhranie – dávka 935 
Popis dávky: poistenci v riešení 
Typ dávky:  935 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Počet 
akceptovaných 

INT 7 P 
Obsahuje počet akceptovaných záznamov 
v rámci aktualizácie CRP z dávky 910 

2. 
Počet 
neakceptovaných 

INT 7 P 
Obsahuje počet neakceptovaných záznamov 
v rámci aktualizácie CRP z dávky 910 

 

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Rodné číslo/BIČ 
VARC
HAR 

9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10 
znakov nulou ani iným znakom (medzerou). 

2. IDZP 
VARC
HAR 

1-12 P 
 

3. Chybové hlásenia 
VARC
HAR 

1-80 P 

Položka obsahuje zoznam všetkých hlásení 
obsiahnutých v dávkach 932 a 933 na daného 
poistenca vymenovaním ich kódov oddelených 
znakom @ 

4. PCO 
VARC
HAR 

32 P* 
 Počítačové číslo osoby z Registra fyzických 
osôb MV SR, ktoré bolo zaslané zo ZP v dávke 
910 

5 IDCRP 
VARC
HAR  

1-8 P* 
 

 
P* - údaj je povinný len vtedy, ak je položka známa 
 
 
Dátové rozhranie – dávka 936 
Popis dávky: neevidovaní poistenci 
Typ dávky:  936 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Charakter dávky CHAR 1 N 

V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu 
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N – 
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná 
dávka. 

2. Typ dávky INT 3 P  

3. IČO odosielateľa  INT 8 P 
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je 
potrebné uviesť IČO ZP. 

4. IČO prijímateľa INT 8 N IČO prijímateľa dávky 

5. Obdobie DATE4 6 P 

Mesiac a rok, voči poslednému dňu, ktorého sú 
dáta generované. V CRP pri dávke 910 bude 
kontrolované na predchádzajúci mesiac voči 
aktuálnemu mesiacu.  

6. 
Dátum odoslania 
dávky 

DATE1 8 P 
 

7. Číslo dávky INT 6 N  

8. 
Počet viet tela 
dávky 

INT 7 P 
CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky 
na tento údaj. 

9. Počet médií INT 3 N  

10. Číslo média INT 3 N  
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Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 
P.č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Rodné číslo/BIČ 
VARC
HAR 

9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10 
znakov nulou ani iným znakom (medzerou). 

2. IDZP 
VARC
HAR 

1-12 P 
 

3. Meno 
VARC
HAR 

1-40 P 
 

4. Priezvisko 
VARC
HAR 

1-50 P 
 

5. Pobočka ZP CHAR 2 N 
Obsahuje kód pobočky ZP (2 znaky), ak je 
uvedená vo vstupnej dávke. 

6. Chybové hlásenia 
VARC
HAR 

1-80 P 
Položka obsahuje zoznam všetkých hlásení 
obsiahnutých v dávke 932 na daného poistenca 
vymenovaním ich kódov oddelených znakom @ 

7. PCO 
VARC
HAR 

32 P* 
 Počítačové číslo osoby z Registra fyzických 
osôb MV SR, ktoré bolo zaslané zo ZP v dávke 
910 

8. IDCRP 
VARC
HAR  

1-8 P* 
 

 
P* - údaj je povinný len vtedy, ak je položka známa 
 
 
Dátové rozhranie – dávka 512 
 
Popis dávky: Výstupná dávka k dávke Mesačné zmeny v preukazoch alebo registráciách 
poistenca s označením „EÚ“ 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  512 
Početnosť: jedenkrát mesačne do 5 dní od spracovania dávky 511 zmeny za 

predchádzajúci kalendárny mesiac 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 
kde :  ZP je kód ZP, 

NN je poradové číslo dávky v kalendárnom roku, 
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky, 
MM je mesiac vytvorenia dávky,  
DD je deň vytvorenia dávky,   
TYP je 3-miestny kód typu dávky. 

Národné prostredie: UTF – 8 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 a slúži ako podklad pre XSD schému. 
 
Tabuľka č. 1 - hlavička 

P.č. Názov stĺpca Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3 P  

2. Dátum vytvorenia 
dávky 

DATE 8 P RRRRMMDD 

3. Počet riadkov v dávke INT 6 P  

4. Obdobie dávky DATE 6 P RRRRMM 

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   512 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
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Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadku hlavičky 
Obdobie dávky:  rok a mesiac, za ktorý boli údaje predložené  
 
 
 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Poradové číslo riadku INT 6 P 
Poradové číslo riadku 
v dávke 

2. IDZP VARCHAR 1-12 P*  

3. 
Rodné číslo 
poistenca/BIČ 

VARCHAR 9-10 P* 

Sú povolené iba číslice 0-
9. Do roku 1954 je RČ 
deväťmiestne, desiata 
číslica sa nedopĺňa. 

4. 
Osobné identifikačné 
číslo  

VARCHAR 7-20 P 

Uvádza sa osobné 
identifikačné číslo 
uvádzané na nárokových 
dokladoch EÚ alebo iné 
identifikačné číslo 
pridelené ZP 

5. PCO VARCHAR 32 P* 

 Počítačové číslo osoby 
z Registra fyzických osôb 
MV SR, ktoré bolo zaslané 
zo ZP v dávke 511 

6. IDCRP VARCHAR  1-8 P*  

7. Meno VARCHAR 1-40 P 
V položke je uvedené 
meno z nárokového 
dokladu EÚ. 

8. Rodné priezvisko VARCHAR 1-50 P* 
V položke je uvedené 
rodné priezvisko 
z nárokového dokladu EÚ 

9. Priezvisko VARCHAR 1-50 P 
V položke je uvedené 
priezvisko z nárokového 
dokladu EÚ 

10. Dátum narodenia DATE 8 P 
Dátum v tvare 
RRRRMMDD 

11. Dátum vydania preukazu DATE 8 P* 
Dátum v tvare 
RRRRMMDD.  

12. Dôvod vydania CHAR 1 P* 

1 – nový 
2 – vydaný po strate 
3 – vydaný po krádeži 
4 – vydaný po exspirácii 
5 – vydaný po zmene 
údajov 
6 – vydaný po poškodení 

13. Dátum ukončenia DATE 8 P* 
Dátum v tvare 
RRRRMMDD. 

14. Dôvod ukončenia CHAR 1 P* 

1 – Ukončenie pôsobenia 
v zahraničí 
2 – strata 
3 – krádež 
4 – exspirácia 
5 – zmena údajov 
6 – poškodený 
7 – úmrtie 

15. 
Dátum začiatku 
registrácie poistenca  

DATE 8 P* 
Dátum začiatku registrácie 
poistenca v príslušnej 
inštitúcii SR 

16. 
Dátum  ukončenia 
registrácie poistenca  

DATE 8 P* 
Dátum ukončenia 
registrácie poistenca 
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v príslušnej inštitúcii SR 

17. Kód chyby CHAR 4 P*  

18. Poznámka k chybe VARCHAR 1-80 P*  

 
P – povinná položka 
P* - povinná položka, ak je známa 
 
Zoznam chýb v dávke 512 

Kód 
chyby 

Akceptácia Popis chyby 
Poznámka 

EUL1 ÁNO 
 Duplicitné RČ a v CRP nenašiel podľa mena a IDZP (ak je 
známe) 

 

EUL2 ÁNO RČ/BIČ nie je v CRP  

EUL3 ÁNO 
Nezhoduje sa RČ/BIČ a meno + priezvisko v dávke s údajmi 
v CRP 

Meno 
a priezvisko z 
CRP 

EUL4 ÁNO Registrácia poistenca  už existuje v inej ZP 

Číslo ZP a 
dátum začiatku 
a konca 
registrácie 
poistenca, 
s ktorou sa 
prekrýva 
hlásená 
registrácia. 

EUL5 ÁNO Registrácia preukazu EU už existuje v inej ZP 

Číslo ZP a 
dátum vydania 
a ukončenia  
preukazu EU, 
s ktorým sa 
prekrýva 
hlásená 
platnosť 
preukazu. 

EUL6 
ÁNO Duplicitné rodné číslo v CRP, poistenec sa nedá jednoznačne 

identifikovať podľa RČ + meno (bez diakritiky) 
 

EUL7 ÁNO RČ nesprávne – chyba modulo 11  

EUL8 NIE 
Poistenec má platný PV prekrývajúci sa s obdobím registrácie 
„EÚ“ 

@kodzp akt PV 

EUL9 ANO Poistenec nemá žiadny PV v CRP  

 
 
Dátové rozhranie – dávka 510 
 
Popis dávky:  Poistenci s preukazom „EÚ“ danej ZP evidovaní v CRP.  
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  510 
Početnosť: jedenkrát mesačne do 5 dní od spracovania dávky 511  
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml   
kde :  ZP je kód ZP, 

NN je poradové číslo dávky v kalendárnom roku, 
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky, 
MM je mesiac vytvorenia dávky,  
DD je deň vytvorenia dávky,   
TYP je 3-miestny kód typu dávky. 

Národné prostredie: UTF – 8 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 



25 

 

Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 a slúži ako podklad pre XSD schému. 
 
Tabuľka č. 1 - hlavička 

P. č. Názov stĺpca Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3 P  

2. Dátum vytvorenia 
dávky 

DATE 8 P RRRRMMDD 

3. Počet riadkov v dávke INT 6 P  

4. Obdobie dávky DATE 6 P RRRRMM 

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   510 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadku hlavičky 
Obdobie dávky:  rok a mesiac, za ktorý boli údaje predložené  
 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Poradové číslo riadku INT 6 P 
Poradové číslo riadku 
v dávke 

2. IDZP VARCHAR 1-12 P*  

3. 
Rodné číslo 
poistenca/BIČ 

VARCHAR 9-10 P* 

Sú povolené iba číslice 0-
9. Do roku 1954 je RČ 
deväťmiestne, desiata 
číslica sa nedopĺňa. 

4. 
Osobné identifikačné 
číslo  

VARCHAR 7-20 P 

Uvádza sa osobné 
identifikačné číslo 
uvádzané na nárokových 
dokladoch EÚ alebo iné 
identifikačné číslo 
pridelené ZP 

5. PCO VARCHAR 32 P* 

 Počítačové číslo osoby 
z Registra fyzických osôb 
MV SR, ktoré bolo 
zaslané zo ZP v dávke 
511 

6. IDCRP VARCHAR  1-8 P*  

7. Meno VARCHAR 1-40 P 
V položke je uvedené 
meno z nárokového 
dokladu EÚ. 

8. Rodné priezvisko VARCHAR 1-50 P* 
V položke je uvedené 
rodné priezvisko 
z nárokového dokladu EÚ 

9. Priezvisko VARCHAR 1-50 P 
V položke je uvedené 
priezvisko z nárokového 
dokladu EÚ 

10. Dátum narodenia DATE 8 P 
Dátum v tvare 
RRRRMMDD 

11. 
Dátum vydania 
preukazu 

DATE 8 P* 
Dátum v tvare 
RRRRMMDD.  

12. Dôvod vydania CHAR 1 P* 

1 – nový 
2 – vydaný po strate 
3 – vydaný po krádeži 
4 – vydaný po exspirácii 
5 – vydaný po zmene 
údajov 
6 – vydaný po poškodení 

13. Dátum ukončenia DATE 8 P* Dátum v tvare 
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RRRRMMDD. 

14. Dôvod ukončenia CHAR 1 P* 

1 – Ukončenie pôsobenia 
v zahraničí 
2 – strata 
3 – krádež 
4 – exspirácia 
5 – zmena údajov 
6 – poškodený 
7 – úmrtie 

15. 
Dátum začiatku 
registrácie poistenca  

DATE 8 P* 
Dátum začiatku 
registrácie poistenca 
v príslušnej inštitúcii SR 

16. 
Dátum  ukončenia 
registrácie poistenca  

DATE 8 P* 
Dátum ukončenia 
registrácie poistenca 
v príslušnej inštitúcii SR 

 
P – povinná položka 
P* - povinná položka, ak je známa 
 
 
Dátové rozhranie - dávka 913 
 
Popis dávky: výstupná dávka k dávke 912 s chybnými záznamami 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  913  
Početnosť:  denne pri zmene údajov 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_RRMMDD_TYP.txt 
kde:  ZP kód zdravotnej poisťovne 

RR je rok, za ktorý sa údaje predkladajú 
MM je mesiac, za ktorý sa údaje predkladajú 
DD je deň, za ktorý sa údaje predkladajú 
TYP je 3-miestny kód typu dávky 

Dávka je generovaná vždy ako jeden súbor. 
Národné prostredie: UTF – 8 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Oddeľovací znak:  | 
oddeľovací znak sa nesmie vyskytnúť vo významovej pozícii žiadnej položky. V prípade, že 
položka nie je definovaná, nesmie byť vyplnená medzerami, ale nasleduje ďalší oddeľovací 
znak. Za položku sa nesmú pridávať prázdne znaky. 
Štruktúra vety 1 riadku: Typ dávky|Dátum vytvorenia dávky|Počet riadkov v dávke|Obdobie 
dávky| 
Štruktúra vety 2 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač sa uvádza aj na 
konci každého riadku) Každá veta je na novom riadku dávky. 
Vysvetlivky: 
DATE – dátumový údaj v stanovenom tvare (RRRR = rok, MM = mesiac, DD = deň) 
P – povinná položka 
P* - povinná položka, ak je známa 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/poznámka 

1. Typ dávky INT 3 P  

2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8 P RRRRMMDD 

3. Počet riadkov v dávke INT 7 P  

4. Obdobie dávky DATE 8 P RRRRMMDD 
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Vysvetlivky: 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Obdobie dávky:  rok, mesiac, deň za ktorý sa údaje predkladajú  
 

 Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/poznámka 

1.  
Poradové číslo 
riadku 

INT 7 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo/BIČ VARCHAR 9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú 
dopĺňané na 10 znakov nulou ani 
iným znakom (medzerou). 

3.  Meno VARCHAR 1-40 P Meno poistenca 

4.  Priezvisko VARCHAR 1-50 P Priezvisko poistenca 

5.  Dátum narodenia DATE 8 P 
Dátum narodenia poistenca 
RRRRMMDD 

6.  IDZP VARCHAR 1-12 P  

7.  Meno lekára VARCHAR 1-40 P Meno všeobecného lekára 

8.  Priezvisko lekára VARCHAR 1-50 P Priezvisko všeobecného lekára 

9.  Dátum začiatku DATE 8 P RRRRMMDD 

10.  Dátum zániku DATE 8 P* RRRRMMDD 

11.  Kód ZPr CHAR 9 P kód ZPr pridelený úradom 

12.  Kód PZS CHAR 12 P kód PZS pridelený úradom 

13.  Kód chyby CHAR 4 P  

14.   PCO VARCHAR 32 P* 
Počítačové číslo osoby z Registra 
fyzických osôb MV SR, ktoré bolo 
nahlásené v dávke 912 

15.  PCO_CRP VARCHAR 32 P* 

Počítačové číslo osoby z Registra 
fyzických osôb MV SR, ktoré je 
vedené v CRP. Vypĺňa sa 
v prípade výskytu chyby KVL7 

16.  IDCRP VARCHAR  1-8 P  

 
Dátumom začiatku a dátumom zániku sa rozumie dátum uzatvorenia a zániku dohody 
o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, uzavretej medzi poistencom 
a PZS, alebo dátum začiatku a ukončenia úhrady kapitačnej platby zdravotnou poisťovňou 
za poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 
 
 
Zoznam chýb v dávke 913 
Kód 

chyby 
Akceptácia Popis chyby 

KVL1 NIE RČ alebo BIČ nie je v CRP 

KVL2 NIE 
Nezhoduje sa RČ/BIČ a meno v dávke s údajmi v CRP – kontroluje sa v prípade 
výskytu duplicitného RČ/BIČ v CRP 

KVL3 NIE Podľa CRP nie je poistencom ZP, ktorá údaj predkladá 

KVL4 ANO Kód ZPr v dávke sa nenachádza v registri ZPr úradu 

KVL5 ANO Kód PZS v dávke sa nenachádza v registri PZS úradu 

KVL6 ANO PCO nie je v CRP 

KVL7 ANO PCO nahlásené v dávke 912 je rozdielne od PCO vedené v CRP. 
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Príloha č. 3 MU č. 7/2015 
Číselník sémantických a syntaktických kontrol v CRP 

 

Číselník sémantických kontrol v CRP 
 

Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

A1 INFO Neznámy kód štátu @stat 931 

A2 NIE Neznámy kód dôvodu vzniku  @dovod_vzniku 932 

A4 NIE 
Dátum vydania preukazu P je väčší ako aktuálny 
dátum 

 932 

A5 NIE 
Nenájdený záznam so zhodným RČ a menom. 
Záznam môže opraviť iba správca CRP. 

meno z CRP@priezvisko z 
CRP 

932 

A6 
NIE 

Dátum vrátenia preukazu P je menší(rovný)  ako 
dátum vydania 

 932 

A7 NIE 
Preukaz P a  dátum začiatku registrácie nie je 
vyplnený 

 932 

A8 NIE 
Dátum začiatku registrácie je väčší(rovný) ako 
aktuálny dátum 

 932 

A9 NIE 
Dátum ukončenia registrácie je menší(rovný) ako 
dátum začiatku registrácie 

 932 

DP NIE 
Dôvod ukončenia PV „P“ nemôže ZP použiť po 
31.12.2004 

  932 

I1 INFO 
Zmena dátumu narodenia je ignorovaná, pretože 
RČ sa nenachádza v RFO a RC by nezodpovedalo 
zákonu č. 301/95 Z. z. 

 Porovnávanie údajov na RFO 
931, 
932 

I2 INFO 
Zmena dátumu úmrtia je ignorovaná, pretože 
poistenec je už poistený u inej ZP. 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

931, 
932 

I3 INFO 

Zmena mena, rodného priezviska, priezviska, 
dátumu narodenia, pohlavia, štátnej príslušnosti, 
bydliska nie je možná, pretože poistenec je poistený 
u inej ZP 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

931, 
932 

IA INFO 
Dátum úmrtia je rôzny ako dátum úmrtia oznámený 
od RFO 

dátum úmrtia od RFO 
931, 
932, 
933 

IB INFO RČ sa nenachádza v RFO   
931, 
932 

IC INFO 
Dátum narodenia sa nezhoduje s dátumom 
narodenia v RČ 

  
931, 
932 

ID INFO Pohlavie sa nezhoduje s pohlavím v RČ   
931, 
932 

IE INFO RČ je pred rokom 1954 a nie je 9 miestne   
931, 
932 

IF INFO RČ je po roku 1954 a nie je 10 miestne   
931, 
932 

IG INFO RČ je po roku 1954 a nie je deliteľné 11   
931, 
932 

IH 933 
Predchádzajúca ZP hlási zmenu dátumu úmrtia, bez 
úspechu 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@datum úmrtia 

933 

II ÁNO 
Dátum úmrtia v dávke 910 od ZP je iný ako dátum 
úmrtia v registri úmrtí, resp. v registri úmrtí nie je 
záznam 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@EviUmr.datumr@Id pobočky 
ÚDZS 

933 

IJ ÁNO Dátum úmrtia oznámila ZP s oneskorením   931 

IK NIE 
Zmena osobných údajom nie je možná, poistenec 
nemá aktívny poistný vzťah. (osobnými údajmi sa 
myslí meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu) 

kodZPpobockaZP @ IDZP  @ 
RČ @ ZPV @ KPV @ 
priezvisko z CRP @ meno z 
CRP 
 

931 

IL ÁNO PCO v CRP je iné ako PCO nahlásené zo ZP PCO_CRP 931,  
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Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

933,  

IR NIE RČ/BIC nositeľa sa nenachádza v CRP  932 

O1 NIE 
FS nie je možné, pre dane IDZP neexistuje záznam 
v CRP 

  932 

O2 NIE FS nie je možné, nezhoduje sa dátum začiatku PV 
kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

O3 NIE 
Zmena RC nie je možná, pre dane IDZP neexistuje 
záznam v CRP 

  932 

O4 NIE 
Nezhoduje sa RC v dávke s RČ pre dane IDZP v 
CRP a ZP nepožaduje zmenu RC. 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

O5 NIE 
Nezhoduje sa pôvodné RČ v dávke s RČ pre dané 
IDZP v CRP a ZP požaduje zmenu RČ. 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

OA ANO 
Poistenec bol poistený u ZP. Predchádzajúci PV bol 
zrušený, pretože novy PV je ZO ZÁKONA alebo 
VOJAK 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

931 

OB ANO 
Poistenec bol poistený u ZP. Predchádzajúci PV bol 
ukončený bez zachovania 6 mesačnej doby, pretože 
bol ZO ZÁKONA  

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

931 

OD NIE 
Zmena RČ nie je možná, pretože minulé PV pre 
tohto poistenca identifikovaného na základe IDZP sa 
prekrývajú. 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

OE NIE 
PV s typom platiteľa VOJAK ukončeným po 
1.1.2001, musí byť ukončený v mesiaci ukončenia 
typu platiteľa VOJAK 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

OG NIE 
Poistenec je poistený u ZP. Nový PV môže byť iba k 
1.dňu kalendárneho mesiaca 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

OH NIE Zmena platiteľa typu VOJAK iným PV nie je možná 
kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

P0
1)

 933 Poistenec bol spárovaný s RFO rc@priezvisko@meno@rodne 933 

P1 933 Bolo zrušené spárovanie s RFO   933 

P2 933 RFO oznámil úmrtie poistenca 
rc@datum úmrtia 
RFO@priezvisko@meno@rod
ne 

933 

P3 933 RFO oznámil zrušenie úmrtia rc@priezvisko@meno@rodne 933 

PP NIE Predchádzajúca ZP neukončila PV 
kodZPpobockaZP 
predchádzajucej ZP 

932 

PR NIE 

Predchádzajúca ZP neukončila PV. (V CRP bolo 
zablokované automatické prepoistenie k 1. januáru 
(t. j. nový PV je možné zaviesť len vtedy, keď 
predchádzajúca ZP ukončila PV). Taktiež nie je 
možné zaviesť PV v inej ZP v priebehu jedného 
kalendárneho roka po 1.1.2006.) 

Kód ZP, u ktorej je aktívny PV, 
ktorý koliduje s požadovaným 
PV 

932 

PZ NIE 
Dátum začiatku PV je 1.1. a poistenec sa 
nenachádza v dávkach 531 alebo je v registri úmrtí 

 932 

Q0
2)

 NIE KPV prekračuje spracovávané obdobie   932 

Q1 NIE 
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí 
DATNAR<=ZPV 

  932 

Q2 NIE 
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí 
ZPV<=ZPL 

  932 

Q3 NIE 
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí 
ZPL<=KPL 

  932 

Q4 NIE 
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí 
KPL<=KPV 

  932 

Q5 NIE 
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí 
KPV<=DATUMR 

  932 

Q6 NIE Dátum narodenia prekračuje spracovávané obdobie   932 

Q7 NIE ZPV prekračuje spracovávané obdobie   932 

Q8 NIE ZPL prekračuje spracovávané obdobie   932 
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Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

Q9 NIE KPL prekračuje spracovávané obdobie   932 

QA NIE Dátum úmrtia prekračuje spracovávané obdobie   932 

QB NIE 
ZPV je mimo obdobia povoleného pre spracovanie 
danej ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti ZP 

932 

QC NIE 
ZPL je mimo obdobia povoleného pre spracovanie 
danej ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti ZP 

932 

QD NIE 
KPL je mimo obdobia povoleného pre spracovanie 
danej ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti ZP 

932 

QE NIE 
KPV je mimo obdobia povoleného pre spracovanie 
danej ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti ZP 

932 

QF NIE 
Dátum úmrtia je mimo obdobia povoleného pre 
spracovanie danej ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti ZP 

932 

QI NIE Dátum narodenia je pred rokom 1850   932 

QJ NIE 
Dátum konca PV musí byť zadaný, pretože bol 
nájdený PV s vyšším dátumom začiatku ako je 
dátum konca PV 

Kód ZP, u ktorej bol nájdený 
PV s vyšším dátumom začiatku 
PV 

932 

S0
3)

 ANO Bez chyby   931 

S3 NIE 
Prekrýva sa obdobie platnosti platiteľa. Dátum ZPL 
je v dvoch riadkoch rovnaký a zároveň akcia je 
u oboch FS alebo v oboch je rôzna od FS. 

  932 

S5 NIE 
Nový poistenec nespĺňa podmienky zákona č. 
301/1995 Z. z. 

  932 

S6 NIE 
Počet výskytov RČ v RFO nie je väčší ako počet 
výskytov RČ v CRP (pre n>=1 v REGOB) 

počet opakovaní RČ 
v CRP@meno1 z CRPSR@pri
ezvisko1 z CRPSR ... @menon 
z CRPSR 
@priezviskon z CRPSR  

932 

S8 NIE 
Poistenca požaduje iná ZP s rovnakým dátumom 
ZPV 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

S9 NIE 
Poistenec je poistený u ZP. Nie je možné ukončenie 
po 6 mesiacoch 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

SB ANO 
Poistenec bol poistený u ZP. Predchádzajúci PV bol 
ukončený so zachovaním 6 mesačnej doby. 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

931 

SC 933 
Iná ZP sa pokúsila preregistrovať poistenca. Bez 
úspechu. 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SD 933 
ZPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV ZO ZÁKONA 
alebo VOJAK. 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SG 933 
KPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV ZO ZÁKONA 
alebo VOJAK. 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SN 933 
PV bol zrušený z dôvodu vzniku PV ZO ZÁKONA 
alebo VOJAK. 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SO NIE Predchádzajúci riadok nebol akceptovaný. číslo predchádzajúceho riadku 932 

SQ 933 PV bol zrušený pri synchronizácii.   933 

ST 933 PV zanikol z dôvodu zániku ZP.   933 

SU 933 
KPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV so 
zachovaním 6 mesačnej doby. 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SV 933 
KPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV 
prekrývajúceho PV ZO ZÁKONA.  

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SW NIE BIČ poistenca sa nenachádza v zozname BIČ.   932 

SZ ANO Bez chyby, riadok nezmenil údaje v CRP.   931 

TP NIE 
Typ platiteľa Z alebo V vo vstupnej dávke SZP po 
1.1.2005. 

  932 

U1 NIE 

Úmrtie – zadané úmrtie v dávke je mimo rozsahu 
ZPV a KPV v dávke.  Pre dátum úmrtia zadaný 
v dávke musí platiť: davka.zpv < davka.datumr = 
davka.kpv 

  932 

U2 NIE 
Úmrtie – nezhoda v dávke  a v registri úmrtí. Zadané 
úmrtie v dávke sa nezhoduje s dátumom úmrtia 

Dátum úmrtia z registra úmrtí  932 
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Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

v registri úmrtí. 

U3 NIE 
Úmrtie – nezhoda v dávke a v registri úmrtí. Zadané 
úmrtie bolo v  registri úmrtí stornované. 

Dátum úmrtia z registra úmrtí  932 

U4 NIE 
Koniec PV v dávke 910 je väčší ako dátum úmrtia 
v registri úmrtí. 

Dátum úmrtia z registra úmrtí  932 

U5 

 
 
 
 

ÁNO 
(931) 

 
 

NIE 
(932) 

V CRP bolo zaevidované úmrtie z registra úmrtí, na 
zázname zo ZP bol nastavený KPV a KPL na dátum 
úmrtia. 
 
- do 931 ide v prípade, že poistenec sa prepoistil 
a úmrtie je po 1.1. – zaeviduje sa v novej ZP v 
intervale od 1.1. do úmrtia; 
 
- do 932 ide v prípade, že úmrtie bolo 
v predchádzajúcej ZP. 

Dátum úmrtia z registra úmrtí 
(=dátum úmrtia v CRP) 

931, 
932 

NP NIE 

ZP poslala NRP a nie je vyplnená položka RČ/BIČ 
nositeľa alebo v položke Požadovaná akcia nie je 
uvedený príznak NP a položka RČ/BIČ nositeľa 
vyplnená je. 

 932 

NB NIE 
Je vyplnená položka RČ/BIČ nositeľa a v položke 
Požadovaná akcia nie je uvedené NP 

 932 

 
Vysvetlivky: 
1)   Kód chyby sa skladá z dvoch znakov – veľké „P“ a číslica nula. 
2)   Kód chyby sa skladá z dvoch znakov – veľké „Q“ a číslica nula. 
3)   Kód chyby sa skladá z dvoch znakov – veľké „S“ a číslica nula. 
 

 
Číselník syntaktických kontrol v CRP 

 

Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

H1 
 Správny počet položiek 
v hlavičke dávky                 

Skontroluje, či dávka má 
správny počet položiek v 
hlavičke                                                                                                    

Nesprávny počet 
položiek v hlavičke 
dávky                    

A 

H2 
Položka charakter dávky 
musí byť vyplnená                     

Je položka charakter dávky 
vyplnená?                                                                                                               

Položka charakter dávky 
nie je vyplnená                      

N 

H3 
Typ dávky musí byť 
vyplnený                            

Skontroluje, či je položka typ 
dávky vyplnená                                                                                                           

Typ dávky nie je 
vyplnený                             

A 

H4 
IČO odosielateľa musí byť 
vyplnené                        

Skontroluje, či je položka IČO 
odosielateľa vyplnená                                                                                                       

IČO odosielateľa nie je 
vyplnený                         

A 

H5 
IČO prijímateľa musí byť 
vyplnené                         

Skontroluje, či je položka IČO 
prijímateľa vyplnená                                                                                                       

IČO prijímateľa nie je 
vyplnené                          

N 

H6 
Obdobie, za ktoré je 
dávka, musí byť vyplnené                   

Skontroluje, či obdobie, za ktoré 
je dávka generovaná, je 
vyplnené                                                                                                

Obdobie, za ktoré je 
dávka, nie je vyplnené                    

A 

H7 
Dátum odoslania dávky 
musí byť vyplnený                      

Skontroluje, či dátum odoslania 
dávky je vyplnený                                                                                                        

Položka dátum 
odoslania nie je 
vyplnená                      

A 

H8 
Položka číslo dávky musí 
byť vyplnená                       

Skontroluje, či položka číslo 
dávky je vyplnená                                                                                                         

Položka číslo dávky nie 
je vyplnená                        

N 

H9 
Počet viet tela dávky musí 
byť vyplnený                      

Skontroluje, či počet viet tela 
dávky je vyplnený                                                                                                        

Počet viet tela dávky nie 
je vyplnený                       

A 

HA 
Počet médií musí byť 
vyplnený                           

Skontroluje, či počet médií je 
vyplnený                                                                                                             

Počet médií nie je 
vyplnený                            

N 

HB 
Číslo média musí byť 
vyplnené                           

Skontroluje, či číslo média je 
vyplnené                                                                                                             

Číslo média nie je 
vyplnené                            

N 

HC 
Položka charakter dávky 
musí byť typu charakter 1                 

Skontroluje, či položka charakter 
dávky je typu charakter 1                                                                                                   

Položka charakter dávky 
nie je typu charakter 1                  

A 
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Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

HD 
Položka typ dávky musí 
byť typu integer 3                     

Skontroluje, či položka typ dávky 
je typu integer 3                                                                                                       

Položka typ dávky nie je 
typu integer 3                      

A 

HE 
Položka IČO odosielateľa 
musí byť typu integer 8                 

Skontroluje, či položka IČO 
odosielateľa je typu integer 8                                                                                                    

Položka IČO 
odosielateľa nie je typu 
integer 8                  

A 

HF 
Položka IČO prijímateľa 
musí byť typu integer 8                  

Skontroluje, či položka IČO 
prijímateľa je typu integer 8                                                                                                    

Položka IČO prijímateľa 
nie je typu integer 8                   

N 

HG 
Položka obdobie musí byť 
typu dátum formát 
RRRRMM                 

Skontroluje, či položka obdobie 
je typu dátum formát RRRRMM                                                                                                   

Položka obdobie nie je 
typu dátum formát 
RRRRMM                  

A 

HH 

Položka dátum odoslania  
musí byť typu dátum 
formát RRRRMMDD            

Skontroluje, či položka dátum 
odoslania je typu dátum formát 
RRRRMMDD                                                                                              

Položka dátum 
odoslania nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD             

A 

HI 
Položka číslo dávky musí 
byť typu integer 6                    

Skontroluje, či položka číslo 
dávky je typu integer 6                                                                                                      

Položka číslo dávky nie 
je typu integer 6                     

N 

HJ 
Položka počet viet musí 
byť typu integer 7                    

Skontroluje, či položka počet viet 
je typu integer 7                                                                                                       

Položka počet viet nie je 
typu integer 7                     

A 

HK 
Položka počet  médií  
musí byť typu integer 3                    

Skontroluje, či položka počet 
médií je typu integer 3                                                                                                      

Položka počet médií nie 
je typu integer 3                     

N 

HL 
Položka číslo média musí 
byť typu integer 3                    

Skontroluje, či položka číslo 
média je typu integer 3                                                                                                      

Položka číslo média nie 
je typu integer 3                     

N 

HM 

Obdobie, za ktoré je 
dávka, sa musí rovnať 
premennej 
BEZNE_OBDOBIE        

Skontroluje, či položka obdobie 
sa rovná premennej prostredia 
BEZNE_OBDOBIE                                                                                           

Obdobie, za ktoré je 
dávka, sa nezhoduje 
s premennou 
BEZNE_OBDOBIE        

A 

HN 
Udaný typ dávky musí byť 
povolený typ                       

Skontroluje, či položka typ dávky 
obsahuje povolený typ                                                                                                     

Typ dávky nie je 
povolený typ                           

A 

HO 
IČO odosielateľa musí 
súhlasiť oproti kódu 
poisťovne               

Skontroluje, či IČO odosielateľa 
súhlasí oproti kódu poisťovne                                                                                                  

IČO odosielateľa 
nesúhlasí oproti kódu 
poisťovne                 

A 

HP 
Musí byť správny počet 
viet v hlavičke dávky 

Skontroluje, či počet viet udaný 
v hlavičke súhlasí so skutočným 
počtom viet v dávke 

Nesprávny počet viet v 
hlavičke dávky 

A 

 
 
 
 
 

 

Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

R1 
Správny počet položiek 
v riadku tela dávky                

Skontroluje, či riadok tela dávky 
má správny počet položiek                                                                                                   

Nesprávny počet 
položiek v riadku tela 
dávky                   

A 

R2 
Údaje musia byť utriedené 
podľa rodného čísla                   

Skontroluje, či údaje sú 
utriedené podľa rodného čísla                                                                                                      

Údaje nie sú zotriedené 
podľa rodného čísla                    

A 

R3 
Údaje musia byť 
zotriedené podľa 
poradového čísla                 

Skontroluje, či údaje sú 
zotriedené podľa poradového 
čísla                                                                                                    

Údaje nie sú zotriedené 
podľa poradového čísla                  

N 

R4 
Poradové číslo musí byť 
vyplnené                         

Skontroluje, či poradové číslo je 
vyplnené                                                                                                            

Poradové číslo nie je 
vyplnené                          

A 

R5 
Identifikátor poistenca ZP 
musí byť vyplnený                   

Skontroluje, či identifikátor 
poistenca ZP je vyplnený                                                                                                      

Identifikátor poistenca 
ZP nie je vyplnený                    

A 

R6 
Rodné číslo musí byť 
vyplnené                           

Skontroluje, či rodné číslo je 
vyplnené                                                                                                             

Rodné číslo nie je 
vyplnené                            

A 

R7 
Meno musí byť vyplnené                              Skontroluje, či krstné meno 

poistenca je vyplnené                                                                                                        
Meno nie je vyplnené                               A 

R8 
Rodné priezvisko musí byť 
vyplnené                           

Skontroluje, či rodné priezvisko 
poistenca je vyplnené                                                                                                         

Rodné priezvisko nie je 
vyplnené                            

N 
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Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

R9 
Priezvisko musí byť 
vyplnené                           

Skontroluje, či priezvisko 
poistenca je vyplnené                                                                                                         

Priezvisko nie je 
vyplnené                            

A 

RA 
Dátum narodenia musí byť 
vyplnený                         

Skontroluje, či dátum narodenia 
poistenca je vyplnený                                                                                                      

Dátum narodenia nie je 
vyplnený                          

A 

RB 

Dátum úmrtia musí byť 
vyplnený                         

Skontroluje, či dátum úmrtia 
poistenca je vyplnený, ak je 
dôvod ukončenia úmrtie 
(hodnota „M“)                                                                                                      

Dátum úmrtia nie je 
vyplnený                          

A 

RC 
Pohlavie musí byť 
vyplnené                            

Skontroluje, či pohlavie 
poistenca je vyplnené                                                                                                          

Pohlavie nie je vyplnené                             A 

RD 
Štátna príslušnosť musí 
byť vyplnená                       

Skontroluje, či štátna príslušnosť 
je vyplnená                                                                                                          

Štátna príslušnosť nie je 
vyplnená                        

A 

RF 
Začiatok poistného vzťahu 
musí byť vyplnený                    

Skontroluje, či začiatok 
poistného vzťahu je vyplnený                                                                                                      

Začiatok poistného 
vzťahu nie je vyplnený                     

A 

RG 
Koniec poistného vzťahu 
nie je vyplnený , ak je 
vyplnený dátum úmrtia                    

Skontroluje, či koniec poistného 
vzťahu a dátum úmrtia je 
vyplnený                                                                                                       

Koniec poistného vzťahu 
nie je vyplnený  a dátum 
úmrtia je vyplnený                    

A 

RH 
Typ platiteľa musí byť 
vyplnený                          

Skontroluje, či typ platiteľa je 
vyplnený                                                                                                            

Typ platiteľa nie je 
vyplnený                           

A 

     

RJ 
Začiatok platnosti typu 
platiteľa musí byť vyplnený                

Skontroluje, či začiatok platnosti 
platiteľa je vyplnený                                                                                                     

Začiatok platnosti typu 
platiteľa nie je vyplnený                 

A 

RK 

Koniec platnosti typu 
platiteľa musí byť 
vyplnený, ak je vyplnený 
koniec PV                 

Skontroluje, či koniec platnosti 
typu platiteľa je vyplnený                                                                                                   

Koniec platnosti typu 
platiteľa nie je vyplnený                  

A 

RL 
Poradové číslo musí byť 
typu integer 7                      

Skontroluje, či poradové číslo je 
typu integer 7                                                                                                         

Poradové číslo nie je 
typu integer 7                       

A 

RM 
Identifikátor poistenca ZP 
musí byť typu varchar 1-
12               

Skontroluje, či identifikátor 
poistenca ZP je typu varchar 1-
12                                                                                               

Identifikátor poistenca 
ZP nie je typu varchar 1-
12                

A 

RN 
Rodné číslo musí byť typu 
varchar 9-10                      

Skontroluje, či rodné číslo je 
typu varchar 9-10                                                                                                         

Rodné číslo nie je typu 
varchar 9-10                       

A 

RO 
Meno musí byť typu 
varchar 1-40                          

Skontroluje, či meno je typu 
varchar 1-40                                                                                                            

Meno nie je typu varchar 
1-40                           

A 

RP 
Rodné priezvisko musí byť 
typu varchar 1-50                    

Skontroluje, či rodné priezvisko 
je typu varchar 1-50                                                                                                      

Rodné priezvisko nie je 
typu varchar 1-50                     

A 

RQ 
Priezvisko musí byť typu 
varchar 1-50                       

Skontroluje, či priezvisko je typu 
varchar 1-50                                                                                                         

Priezvisko nie je typu 
varchar 1-50                        

A 

RS 
Dátum narodenia musí byť 
typu dátum formát 
RRRRMMDD                

Skontroluje, či dátum narodenia 
je typu dátum formát 
RRRRMMDD                                                                                                  

Dátum narodenia nie je 
typu dátum formát 
RRRRMMDD                 

A 

RT 
Dátum úmrtia musí byť 
typu dátum formát 
RRRRMMDD                 

Skontroluje, či dátum úmrtia je 
typu dátum formát RRRRMMDD                                                                                                   

Dátum úmrtia nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD                  

A 

RU 
Položka pohlavie musí 
obsahovať jeden zo 
znakov Z, M               

Skontroluje, či položka pohlavie 
obsahuje jeden zo znakov Z, M                                                                                                  

Položka pohlavie 
neobsahuje jeden zo 
znakov Z, M                 

A 

RV 
Položka štátna príslušnosť 
musí obsahovať jeden zo 
znakov 0, 2, 3          

Skontroluje, či položka štátna 
príslušnosť obsahuje jeden zo 
znakov 0, 2, 3                                                                                            

Položka štátna 
príslušnosť neobsahuje 
jeden zo znakov 0, 2, 3            

A 

RW 
Položka obec musí byť 
typu varchar 1-50                      

Skontroluje, či položka obec je 
typu varchar 1-50                                                                                                        

Položka obec nie je typu 
varchar 1-50 

N 

RX 
Začiatok poistného vzťahu 
musí byť typu dátum 
formát RRRRMMDD           

Skontroluje, či začiatok 
poistného vzťahu je typu dátum 
formát RRRRMMDD                                                                                             

Začiatok poistného 
vzťahu nie je typu dátum 
formát RRRRMMDD            

A 

RY 
Koniec poistného vzťahu 
musí byť typu dátum 
formát RRRRMMDD            

Skontroluje, či koniec poistného 
vzťahu je typu dátum formát 
RRRRMMDD                                                                                              

Koniec poistného vzťahu 
nie je typu dátum formát 
RRRRMMDD             

A 

RZ Položka typ platiteľa musí Skontroluje, či položka typ Položka typ platiteľa A 
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Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 
obsahovať jeden zo 
znakov  
S, F, I, Z, V, N  

platiteľa obsahuje jeden zo 
znakov  S, F, I, Z, V, N 

neobsahuje jeden zo 
znakov S, F, I, Z, V, N 

RĎ 

Dátum začiatku platnosti 
typu platiteľa musí byť 
typu dátum formát 
RRRRMMDD    

Skontroluje, či dátum začiatku 
platnosti typu platiteľa je typu 
dátum formát RRRRMMDD                                                                                      

Dátum začiatku platnosti 
typu platiteľa nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD     

A 

RŇ 

Dátum konca platnosti 
typu platiteľa musí byť 
typu dátum formát 
RRRRMMDD     

Skontroluje, či dátum konca 
platnosti typu platiteľa je typu 
dátum formát RRRRMMDD                                                                                        

Dátum konca platnosti 
typu platiteľa nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD      

A 

CC77  

Začiatok PV je menší 
alebo rovný ako posledný 
deň spracovávaného 
obdobia 

Skontroluje, či dátum začiatku 
PV je menší alebo rovný 
poslednému dňu obdobia, za 
ktoré prebieha spracovanie 

Začiatok PV je neskorší 
ako spracovávané 
obdobie 

A 

C8 
Dátum narodenia je menší 
alebo rovný ako začiatok 
PV 

Skontroluje, či dátum narodenia 
je pred začiatkom PV. 

Dátum narodenia je 
neskorší ako začiatok 
PV 

A 

C9 

Začiatok TP je menší 
alebo rovný ako posledný 
deň spracovávaného 
obdobia 

Skontroluje, či dátum začiatku 
TP je menší alebo rovný 
poslednému dňu obdobia, za 
ktoré prebieha spracovanie 

Začiatok TP je neskorší 
ako spracovávané 
obdobie 

A 

CA 
Začiatok TP je väčší alebo 
rovný ako začiatok PV 

Skontroluje, či dátum začiatku 
PV je menší alebo rovný dátumu 
začiatku TP 

Začiatok PV je neskorší 
ako začiatok TP 

A 

CB 
Začiatok PV je väčší alebo 
rovný ako začiatok vzniku 
ZP 

Skontroluje, či dátum začiatku 
PV je väčší alebo rovný ako 
začiatok vzniku ZP 

Začiatok PV je skorší 
ako začiatok vzniku ZP 

A 

CC 
Koniec PV je neprázdny 
a zároveň je väčší alebo 
rovný začiatku PV 

Skontroluje či začiatku PV je 
menší alebo rovný ako koniec 
PV ak je koniec PV vyplnený. 

Koniec PV je skorší ako 
začiatok PV 

A 

CD 
Koniec PV je neprázdny 
a je väčší alebo rovný 
koncu TP 

Ak je koniec PV vyplnený je 
väčší alebo rovný koncu TP 

Koniec TP je väčší ako 
koniec PV 

A 

CE 

Koniec PV je neprázdny 
a je menší alebo rovný 
ako posledný deň 
spracovávaného obdobia 

Ak je koniec PV vyplnený musí 
byť menší alebo rovný 
poslednému dňu obdobia, za 
ktoré prebieha spracovanie 

Koniec PV je neskorší 
ako spracovávané 
obdobie 

A 

CF 
Koniec TP je neprázdny 
a zároveň je väčší alebo 
rovný začiatku PV 

Skontroluje či začiatku TP je 
menší alebo rovný ako koniec 
TP ak je koniec TP vyplnený. 

Koniec TP je skorší ako 
začiatok TP 

A 

CG 

Dátum úmrtia je 
neprázdny a je väčší 
alebo rovný dátumu 
narodenia 

Skontroluje či dátum úmrtia, ak 
je vyplnený, je väčší alebo rovný 
ako dátum narodenia 

Dátum úmrtia je skorší 
ako dátum narodenia. 

A 

CH 
Dátum úmrtia je 
neprázdny a rovný alebo 
väčší ako koniec PV 

Skontroluje či dátum úmrtia, ak 
je vyplnený, je rovný alebo väčší 
ako dátum ukončenia PV 

Dátum úmrtia je menší 
ako dátum ukončenia 
PV. 

A 

CI 
Pobočka ZP je typu 
charakter 2 

Skontroluje či pobočka ZP je 
typu charakter 2 

Pobočka ZP nie je typu 
charakter 2 

A 

CJ 
Pôvodné rodné číslo musí 
byť typu varchar 9-10, ak 
je neprázdne                      

Skontroluje, či pôvodné rodné 
číslo je typu varchar 9-10                                                                               

Pôvodné rodné číslo nie 
je typu varchar 9-10 a je 
neprázdne                       

A 

CK 
Požadovaná akcia nie je 
typu charakter 2 

Skontroluje či, požadovaná 
akcia  je typu charakter 2 

Požadovaná akcia nie je 
typu charakter 2 

A 

CL 
Požadovaná akcia 
nadobúda nedovolenú 
hodnotu 

Skontroluje, či hodnota je RC, 
FS alebo NP 

Požadovaná akcia 
nadobúda nedovolenú 
hodnotu 

A 

CR 
Položka obec musí byť 
vyplnená 

Skontroluje, či položka obec je 
vyplnená. Nesmie byť vyplnená 

Položka obec nie je 
vyplnená 

A 
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Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 
medzerami. 

CQ PSČ musí byť vyplnené Skontroluje, či PSČ je vyplnené PSČ nie je vyplnené A 

CS 
PSČ musí byť typu 
varchar 1-5  

Skontroluje, či PSČ je typu 
varchar 1-5 

PSČ nie je typu varchar 
1-5 

A 

CU 
Ulica a číslo domu musí 
byť vyplnené 

Skontroluje, či ulica a číslo domu 
sú vyplnené 

Ulica a číslo domu nie 
sú vyplnené 

A 

CV 

Ulica a číslo domu musia 
obsahovať iba povolené 
znaky. Položka nesmie 
byť vyplnená medzerami. 

Skontroluje, či položka ulica 
a číslo domu je vyplnená a či 
neobsahuje nepovolené znaky.  

Položka Ulica a číslo 
domu nie je vyplnená 
alebo  obsahuje 
nepovolené znaky. 
Nekontroluje sa 
v prípade, ak štátna 
príslušnosť má hodnotu 
3.  

A 

F6 
Pre jedno IDZP musí byť v 
dávke iba jedno rodné 
číslo 

Skontroluje, či v dávke je pre 
jedno IDZP iba jedno rodné číslo 

Pre jedno IDZP sú v 
dávke rôzne rodné čísla 

A 

CM 

Meno musí obsahovať iba 
povolené znaky 

Skontroluje, či položka meno 
neobsahuje nepovolené znaky 

Meno obsahuje 
nepovolené znaky. 
Nekontroluje sa 
v prípade, ak štátna 
príslušnosť má hodnotu 
3. 

A 

CO 

Priezvisko musí 
obsahovať iba povolené 
znaky 

Skontroluje, či položka 
priezvisko neobsahuje 
nepovolené znaky 

Priezvisko obsahuje 
nepovolené znaky. 
Nekontroluje sa 
v prípade, ak štátna 
príslušnosť má hodnotu 
3. 

A 

CP 

Obec musí obsahovať iba 
povolené znaky 

Skontroluje, či položka obec 
neobsahuje nepovolené znaky 

Obec obsahuje 
nepovolené znaky. 
Nekontroluje sa 
v prípade, ak štátna 
príslušnosť má hodnotu 
3. 

A 

CW 
PSČ musí obsahovať 5 
číslic 

Skontroluje, či PSČ obsahuje 
práve 5 číslic a žiadne iné znaky 

PSČ neobsahuje 5 číslic N 

CY 

Rodné priezvisko musí 
obsahovať iba povolené 
znaky 

Skontroluje, či položka rodné 
priezvisko neobsahuje 
nepovolené znaky 

Rodné priezvisko 
obsahuje nepovolené 
znaky. Nekontroluje sa 
v prípade, ak štátna 
príslušnosť má hodnotu 
3. 

A 

F7 
Dôvod ukončenia musí byť 
vyplnený 

Skontroluje sa vyplnenie dôvodu 
ukončenia ak je vyplnený koniec 
poistného vzťahu 

Dôvod ukončenia nie je 
vyplnený 

A 

F8 
Dôvod ukončenia musí 
obsahovať iba povolené 
znaky 

Skontroluje, či dôvod ukončenia 
obsahuje iba povolené znaky a 
hodnoty  

Dôvod ukončenia 
obsahuje nepovolené 
hodnoty 

A 

 
Doplnené syntaktické kontroly 

 
Kód  Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

FB 

Položka PCO musí byť 
typu varchar 1-32 

Skontroluje, či PCO je typu 
varchar 1-32 

Rozsah položky PCO  
je viac ako 32 znakov 
alebo obsahuje 
nepovolené znaky 

A 
 

FC 
Položka Štát musí byť 
typu charakter 3 

Skontroluje, či položka štát je 
typu charakter 3 

Rozsah položky Štát  
nie sú   3 znaky alebo 
obsahuje nepovolené 

A 
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Kód  Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

znaky 

FD 
Položka Dôvod vzniku 
VZP musí byť typu 
charakter 2 

Skontroluje, či položky Dôvod 
vzniku VZP je typu charakter 2 

Rozsah položky Dôvod 
vzniku VZP nie sú 2 
znaky 

A 

FE 

Položka Preukaz P, ak je 
vyplnená, musí  
obsahovať znak „P“ 

Skontroluje, či položka Preukaz 
P obsahuje znak „P“ 

Rozsah položky 
Preukaz P nie je  1 
znak alebo neobsahuje 
povolený znak „P“ 

A 

FF 

Položka Dátum vydania 
preukazu P musí byť typu 
dátum formát 
RRRRMMDD 

Skontroluje, či položka Dátum 
vydania preukazu P je typu 
dátum formát RRRRMMDD 

Položka Dátum vydania 
preukazu P nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD 

A 

FG 

Položka Dátum ukončenia 
preukazu P musí byť typu 
dátum formát 
RRRRMMDD 

Skontroluje, či položka Dátum 
ukončenia preukazu P je typu 
dátum formát RRRRMMDD 

Položka Dátum 
ukončenia preukazu P 
nie je typu dátum 
formát RRRRMMDD 

A 

FH 

Položka Dátum začiatku 
registrácie poistenca 
s typom preukazu P musí 
byť typu dátum formát 
RRRRMMDD 

Skontroluje, či položka Dátum 
začiatku registrácie poistenca 
s typom preukazu P je typu 
dátum formát RRRRMMDD 

Položka Dátum 
ukončenia registrácie 
poistenca s typom 
preukazu P nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD 

A 

FI 

Položka Dátum ukončenia 
registrácie poistenca 
s typom preukazu P musí 
byť typu dátum formát 
RRRRMMDD 

Skontroluje, či položka Dátum 
ukončenia registrácie poistenca 
s typom preukazu P je typu 
dátum formát RRRRMMDD 

Položka Dátum 
ukončenia registrácie 
poistenca s typom 
preukazu P nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD 

A 
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Príloha č. 4 MU č. 7/2015 
Číselník dôvodov ukončenia PV 

 
Kód Popis Poznámka 

M úMrtie poistenca alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho § 5 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. 

K 

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území 
SR, povinné VZP zaniká deň pred dňom, kedy 
nastali skutočnosti uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až 
d) alebo dňom zániku trvalého pobytu na území SR. 

§ 5 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.  

C 
U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky, VZP zaniká dňom zániku 
skutočností uvedených v § 3 ods. 3. 

§ 5 ods. 3 zákona  č. 580/2004  Z. z.  

E 
ukončenie PV v prípade, že slovenský zamestnanec 
alebo SZČO vykonáva prácu mimo územia SR – 
v krajinách EÚ.  

Nariadenie Rady EHS č. 1408/71 
a Nariadenia Rady EHS č. 574/72 

P odhlásenie Poistenca pri zániku účasti na VZP 

Dôvod ukončenia je povolený iba pre PV do 
roku 2004 vrátane. 
Ukončenie PV z dôvodu iného ako je  
§ 5 zákona č. 580/2004 Z. z. 

T 
ukončenie PV z dôvodu Transformácie ZP na 
akciovú spoločnosť 

Vypĺňa sa pri prechode ZP pod nový číselný 
kód pri hromadnom ukončení PV v roku 
2005 pre ZP so starým číselným kódom. 

R pRevod poistného kmeňa § 61 zákona č. 581/2004 Z. z. 

Z ukončenie PV z dôvodu Zlúčenia ZP s inou ZP 
Vypĺňa sa pri hromadnom ukončení PV 
v ZP, ktorá sa zlučuje s inou ZP. 

nn prepoistenie do ZP s prideleným kódom nn Kontrola na číselník kódov ZP  

N preddefinovaná hodnota v CRP  

A ukončenie PV v ZP z dôvodu vzniku statusu NRP  

nn+60 
prepoistenie do ZP s prideleným kódom nn z dôvodu 
vzniku statusu NRP 

Používa výlučne CRP pri automatickom 
ukončení PV v predchádzajúcej ZP, pokiaľ 
predchádzajúca ZP riadne neukončila PV 
z dôvodu vzniku statusu NRP.  
ZP na ukončenie PV z dôvodu vzniku 
statusu NRP používa dôvod „A“. 

B ukončenie statusu NRP v ZP nositeľa  

D prepoistenie Dieťaťa v priebehu prvých 60 dní 

Prepoistenie dieťaťa do ZP, do ktorej bola 
na neho podaná prihláška v lehote 60 dní. 
Zadáva ZP matky, ktorá ukončuje PV 
dieťaťa. 
(§6 ods. 8 zákona č.580/2004 Z. z.)  

G automatické ukončenie PV u dieťaťa do 60 dní 

Používa výlučne CRP pri automatickom 
ukončení PV v ZP matky v lehote 60 dní, 
pokiaľ ZP matky riadne neukončila poistný 
vzťah v prípade podania prihlášky na dieťa 
v inej ZP.  (§6 ods. 8 zákona č.580/2004 Z. 
z.) 

 
Poznámka:  
číselné hodnoty dôvodu ukončenia PV sú povolené iba v prípade prepoistenia do ďalšej ZP a 
zodpovedajú kódu ZP v čase ukončenia PV 
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Príloha č. 5 MU č. 7/2015 
 

Číselník dôvodov vzniku PV 
 

Navrhovaný 
kód 

Kód Popis Poznámka 

TP TPn Vznik verejného zdravotného poistenia z dôvodu 
„Narodenie poistenca s trvalým pobytom na 
území SR“  

Podľa § 3 odseku 
2 a § 4 odseku 1 
zákona 
č. 580/2004 Z. z.  

TV TPv Vznik verejného zdravotného poistenia z dôvodu 
„Získanie trvalého pobytu na území Slovenskej 
republiky“  

Podľa § 3 odseku 
2  a § 4 odseku 3 
zákona 
č. 580/2004 Z. z.  

TA TPt Vznik verejného zdravotného poistenia z dôvodu 
„Trvanie trvalého pobytu na území Slovenskej 
republiky a súčasne zánik skutočností 
uvedených  v § 3 ods. 2 písm. a) až d)“ 

Podľa § 3 odseku 
2 písm. a) až d), 
zákona 
č. 580/2004 Z. z.  

BP BTP Vznik verejného zdravotného poistenia z dôvodu 
„Nemá trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, ale nastali skutočnosti uvedené  v § 3 
ods. 3 písm. a) až i)“ (cudzinci) 

Podľa § 3 odseku 
3 zákona 
č. 580/2004 Z. z.  
 

BD  
BTPd 

Vznik verejného zdravotného poistenia z dôvodu 
„Nemá trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, ale nastali skutočnosti uvedené  v § 3 
ods. 4“ (dôchodky zo SR) 

Podľa § 3 odseku 
4 zákona 
č. 580/2004 Z. z.  

nn nn Prepoistenie zo ZP s prideleným kódom nn nn – kód z 
číselníka kódov ZP  

TT  Transformácia na a.s. – vznik ZP z dôvodu 
transformácie na akciové spoločnosti 

 

ZZ  Zlúčenie ZP – vznik ZP zlúčením zdravotných 
poisťovní 

 

II  Iná – v prípade, ak nie je zdravotnej poisťovni 
známy kód predchádzajúcej zdravotnej 
poisťovne 
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Príloha č. 6 MU č. 7/2015 
Údaje z registra úmrtí 

 
Dátové rozhranie – dávka 937 
Popis dávky: oznámenie úradu o prijatých oznámeniach o úmrtí alebo vyhlásení za mŕtveho 
Smer:    úrad ―> ZP 
Typ dávky:   937 
Početnosť:   jedenkrát za 5 pracovných dní 
Formát prenosu dát: textový súbor 

Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_PČD_RRMMDD_TYP.txt, 
kde: ZP je kód zdravotnej poisťovne 

PČD je poradové číslo dávky v kalendárnom roku, 
RRMMDD – rok, mesiac, deň, 
TYP je typ dávky (937). 

Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2) 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Oddeľovací znak:  | 
oddeľovací znak sa nesmie vyskytnúť vo významovej pozícii žiadnej položky. V prípade, že 
položka nie je definovaná, nesmie byť vyplnená medzerami, ale nasleduje ďalší oddeľovací 
znak. Za položku sa nesmú pridávať prázdne znaky. 
Štruktúra vety 1 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| 
Štruktúra vety 2 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač sa uvádza aj na 
konci každého riadku) Každá veta je na novom riadku dávky. 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 

 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3 P  

2. Kód ZP CHAR 2 P  

3. Dátum vytvorenia dávky DATE 8 P RRRRMMDD 

4. Počet riadkov v dávke INT 6 P  

5. Charakter dávky CHAR 1 P N/O 

6. PČD CHAR 3 P*  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   937 
Kód ZP:   podľa číselníka ZP 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v tele dávky: udáva sa bez prvého riadku dávky 
Charakter dávky: N – nová, O – opravná 
Charakter dávky – nová: 

Dávka obsahuje všetky záznamy pre ZP, ktoré boli zadané do registra OoÚ od 
posledného generovania dávky 937. 

Charakter dávky - opravná 
Položka č. 6 v hlavičke dávky – poradové číslo dávky (PČD) – musí byť vyplnená. 
Položka č. 38 v tele dávky – poradové číslo riadku z PČD – musí byť vyplnená. 
V opravnej dávke sa zasielajú riadky s príznakom S (stornovanie dátumu úmrtia alebo 
oprava údajov z oznámenia o úmrtí). Zasiela sa vždy pôvodný riadok s príznakom 
S a pri oprave údajov aj nový riadok s opravenými údajmi.  

 
PČD:  poradové číslo dávky – táto položka je povinná, ak ide o opravnú dávku  (položka 

5 je O). Tu sa udáva PČD pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. Ak sa oprava týka 
údajov v období pred začiatkom generovania dávky 937 pre ZP, ako číslo 
pôvodnej dávky sa uvedie nula 
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Tabuľka č. 2 - riadky tela dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  
Poradové číslo 
riadku 

INT 6 P Poradové číslo riadku v dávke.  

2.  Rodné číslo/BIČ 
VARCH

AR 
9-10 P* 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané 
na 10 znakov nulou ani iným znakom 
(medzerou). 
V položke je uvedené RČ/BIČ, pod 
ktorým je poistenec vedený v CRP. 

3.  IDZP 
VARCH

AR 
1-12 P*  

4.  Pobočka ZP CHAR 2 N 
Položka nie je kontrolovaná v CRP 
a slúži pre potreby ZP. Obsahuje kód 
pobočky ZP (2 znaky) 

5.  Meno 
VARCH

AR 
1-40 P* V položke je uvedené meno z CRP 

6.  Rodné priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 N 

V položke je uvedené rodné priezvisko 
z CRP 

7.  Priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 P* 

V položke je uvedené priezvisko z 
CRP 

8.  Dátum narodenia DATE 8 P* 
dátum v tvare RRRRMMDD uvedené v 
CRP 

9.  Štátna príslušnosť CHAR 1 P* 
0 – SR 
2 – iné 
3 – EÚ 

10.  Pohlavie CHAR 1 P* 
Položka obsahuje hodnotu M alebo Z, 
hodnota sa uvádza z CRP 

11.  Obec 
VARCH

AR 
1-50 P* 

V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska z CRP  

12.  Ulica a č. domu 
VARCH

AR 
1-75 P* 

V položke je uvedená ulica trvalého 
bydliska z CRP 

13.  Typ OoÚ CHAR 1 P 
1 – oznámenie o úmrtí 
2 – vyhlásenie za mŕtveho 

14.  Dátum úmrtia DATE 8 P 
dátum v tvare RRRRMMDD uvedený 
na OoÚ 

15.  Miesto úmrtia 
VARCH

AR 
1-75 P 

V položke je uvedené miesto úmrtia z  
OoÚ. V prípade, že miesto úmrtia nie 
je známe, bude položka vyplnená 
hodnotou „Neznáme“ 

16.  
Dátum zápisu do 
knihy úmrtí 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD 
uvedeného na OoÚ 

17.  
Meno uvedené na 
OoÚ 

VARCH
AR 

1-40 P** 
Položka obsahuje údaj uvedený na 
OoÚ 

18.  
Rodné priezvisko 
uvedené na OoÚ 

VARCH
AR 

1-50 N 
Položka obsahuje údaj uvedený na 
OoÚ 

19.  
Priezvisko uvedené 
na OoÚ 

VARCH
AR 

1-50 P** 
Položka obsahuje údaj uvedený na 
OoÚ 

20.  Pohlavie CHAR 1 P** 
Položka obsahuje údaj uvedený na 
OoÚ 

21.  
Obec trvalého 
bydliska uvedená 
na  OoÚ 

VARCH
AR 

1-50 P** 
Položka obsahuje údaj uvedený na 
OoÚ 

22.  
Ulica a č. domu 
uvedené na  OoÚ 

VARCH
AR 

1-75 P** 
Položka obsahuje údaj uvedený na 
OoÚ 

23.  
Dátum narodenia 
uvedený na OoÚ 

DATE 8 P** 
Položka obsahuje údaj uvedený na 
OoÚ 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

24.  Miesto narodenia 
VARCH

AR 
1-75 N 

V položke je uvedené miesto 
narodenia z   OoÚ. V prípade, že 
miesto narodenia nie je známe, 
položka bude prázdna 

25.  
RČ uvedené na 
OoÚ 

VARCH
AR 

9-10 P** 

RČ poistenca. 
Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané 
na 10 znakov nulou ani iným znakom 
(medzerou). 
Položka obsahuje RČ  uvedené na 
OoÚ 

26.  
Štátna príslušnosť 
uvedená na OoÚ 

CHAR 1 N 
0 – SR 
2 – iné 
3 – EÚ 

27.  Vybavuje_meno 
VARCH

AR 
1-40 P** 

Položky 26. – 29. obsahujú osobné 
údaje osoby, ktorá vybavuje pohreb. 
Položky sú naplnené údajmi z OoÚ 

28.  Vybavuje_priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 P** Uvedené na OoÚ 

29.  Vybavuje_obec 
VARCH

AR 
1-125 P** Uvedené na OoÚ 

30.  
Vybavuje_ulica a č. 
domu 

VARCH
AR 

1-75 P** Uvedené na OoÚ 

31.  
Rodinný pomer 
zomrelého 

VARCH
AR 

1-24 P** 
Položka obsahuje údaj uvedený na 
OoÚ 

32.  
Dátum doručenia na 
úrad 

DATE 8 P Dátum v tvare RRRRMMDD 

33.  
Kód matričného 
úradu 

CHAR 6 P 
6-miestny kód matričného úradu podľa 
číselníka 0089 – matričné úrady zo ŠÚ 
SR 

34.  
Názov matričného 
úradu 

VARCH
AR 

1-75 P 
Názov matričného úradu podľa kódu 
matričného úradu 

35.  Matrikár_meno 
VARCH

AR 
1-40 P** 

Položka obsahuje údaj uvedený na 
OoÚ 

36.  Matrikár_priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 P** 

Položka obsahuje údaj uvedený na 
OoÚ 

37.  Príznak zmeny CHAR 1 N 
prázdny – nový záznam 
S -  storno záznamu alebo oprava 
údajov v zázname 

38.  
Poradové číslo 
riadku z PČD 

CHAR 6 N 
Vypĺňa sa v prípade, že ide o  opravnú 
dávku. Uvádza sa tu poradové číslo 
riadku dávky PČD, ktorý je opravovaný 

39.  
Príznak 
spracovania 

CHAR 3 N 

Prázdny – záznam bol zapísaný 
v poriadku.  
Vyplnená hodnota bude v tvare 
DU1@dátum úmrtia z CRP 

40.  PCO 
VARCH

AR 
32 P* 

Počítačové číslo osoby z Registra 
fyzických osôb MV SR, ktoré je vedené 
v CRP 

41.  IDCRP 
VARCH

AR  
1-8 P*  

 
Vysvetlivky: 
položky 2. až 12. sú údaje z CRP 

položky 13. až 36. sú údaje z OoÚ 

P  -   položka musí byť vyplnená 
P* – položka je vyplnená vždy, ak sú k dispozícii údaje z CRP   

P** – položka je vyplnená z OoÚ. Položka je vyplnená vždy, ak je vyplnená na OoÚ. Ak     
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niektorá položka nie je z OoÚ známa, vyplní sa hodnotou „Neznáme.“ 

DU1 – dátum úmrtia, ktorý bol zapísaný do CRP z dávky 910 zo ZP pred aktualizáciou 
z registra úmrtí, je rôzny od dátumu úmrtia z registra úmrtí. Dátum úmrtia v CRP bol 
prepísaný dátumom z registra úmrtí. 
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Príloha č. 7 MU č. 7/2015 
Údaje z registra narodení 

 
Dátové rozhranie – dávka 513 
 
Popis dávky: narodenie fyzickej osoby 
Smer:   Webová služba pre ZP 
Typ dávky:  513 
Početnosť:  do piatich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti úrad dozvedel 
Formát prenosu dát: XML webová služba 
Endpoint pre WS: https://www.wsudzs.sk/udzs-newborns/management 

WSDL schéma: https://www.wsudzs.sk/udzs-newborns/management?wsdl 
Popis WS:  https://portaludzs.sk/group/enovorodenci/webove-sluzby 
 
 
      
 
Národné prostredie: UTF – 8 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 a slúži ako podklad pre XSD schému. 
 
Tabuľka č. 1 - hlavička: 

P. č. Názov stĺpca Typ Dĺžka Povinnosť Formát 
1. Typ dávky CHAR 3 P Typ dávky je 513 

2. Kód ZP CHAR 2 P  

3. Dátum vytvorenia dávky DATE 8 P RRRRMMDD 

4. Počet záznamov v dávke INT  P Integer od 0 do 999999 

5. ID dávky STRING 32 P Unikátny Identifikátor 
dávky 

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   513 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
 
 
 
 Tabuľka č. 2 - riadky tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  
Poradové číslo 
záznamu v dávke 

INT  P 
Poradové číslo záznamu  
v dávke od 1-999999 

2.  
Rodné číslo 
dieťaťa 

CHAR 10 P Sú povolené iba číslice 0 až 9.  

3.  Číslo ZP dieťaťa CHAR 2 P 

Ak je ZP dieťaťa  v dávke 516, 
použijem danú ZP, ináč ZP 
matky, ak matka nemá ZP, ZP 
s najväčším počtom poistencov. 
Ak matka nie je známa, ZP 
s najväčším počtom poistencov.  

4.  IDZP VARCHAR 1-12 P* 
Ak už je dieťa v dávke 516, 
IDZP je známe. 

5.  DATA_ZP CHAR 1 P* 
1 – ak novorodenec nie je 
v dávke 516. Ináč nevyplnené 

6.  Meno dieťaťa VARCHAR 1-40 P 
Ak nie je v Oznámení o narodení 
vyplnené meno dieťaťa, potom 
hodnota = neurčené. 

7.  
Priezvisko 
dieťaťa 

VARCHAR 1-50 P 
Ak nie je v Oznámení o narodení 
vyplnené priezvisko dieťaťa, 

https://www.wsudzs.sk/udzs-newborns/management?wsdl
https://portaludzs.sk/group/enovorodenci/webove-sluzby
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potom hodnota = neurčené. 

8.  
Dátum narodenia 
dieťaťa 

DATE 8 P Dátum v tvare RRRRMMDD.  

9.  
Adresa trvalého 
pobytu dieťaťa 
Obec 

VARCHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov 
obce trvalého pobytu v prípade, 
ak je známy. 

10.  Ulica a č. domu VARCHAR 1-75 P* 
V položke je uvedený názov 
ulice a č.d. trvalého pobytu 
v prípade, ak je známy. 

11.  PSČ VARCHAR 1-5 P* 
V položke je uvedené PSČ 
trvalého pobytu v prípade, ak je 
známy. 

12.  Štát CHAR 3 P* 

Štát trvalého pobytu - podľa 
číselníka 0086 – Krajina OSN - 
Štatistického úradu SR (položka 
„Kód OSN“). 

13.  
Rodné číslo/BIČ 
matky 

VARCHAR 9-10 P* 

Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Do roku 1954 je RČ 9-miestne, 
na 10 znakov nie je dopĺňané 
nulou ani iným znakom 
(medzerou). 

14.  PCO matky VARCHAR 32 P* 
Počítačové číslo osoby 
z Registra fyzických osôb MV 
SR, ktoré je vedené v CRP. 

15.  IDCRP matky INT  P* 1-99999999 

16.  Meno matky VARCHAR 1-40 P*  

17.  
Rodné priezvisko 
matky 

VARCHAR 1-50 P*  

18.  Priezvisko matky VARCHAR 1-50 P*  

19.  
Adresa trvalého 
pobytu matky 
Obec 

VARCHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov 
obce trvalého bydliska.  

20.  Ulica a č. domu VARCHAR 1-75 P* 
V položke je uvedená ulica 
trvalého bydliska.  

21.  PSČ VARCHAR 1-5 P* Poštové smerovacie číslo 

22.  Štát CHAR 3 P* 

Štát trvalého pobytu - podľa 
číselníka 0086 – Krajina OSN -  
Štatistického úradu SR (položka 
„Kód OSN“). 

23.  Typ záznamu CHAR 1 P 
 N – nový záznam, E – 
editovaný záznam, S – 
stornovaný záznam 

24.  
Adresa trvalého 
pobytu dieťaťa – 
kód obce 

CHAR 6 P* 
kód obce z číselníka 0051 - 
Obce Slovenskej republiky – 
štatistického úradu  SR 

25.  
Adresa trvalého 
pobytu matky – 
kód obce 

CHAR 6 P* 
kód obce z číselníka 0051 - 
Obce Slovenskej republiky – 
štatistického úradu SR 

26.  
Kód matričného 
úradu 

CHAR 6 P 
6-miestny kód matričného úradu 
podľa číselníka 0089 – Matričné 
úrady zo štatistického úradu SR 

27.  
Názov 
matričného úradu 

VARCHAR 1-75 P 
Názov matričného úradu podľa 
kódu matričného úradu 

 
P – povinná položka 
P* - povinná položka, ak je známa 
N – nepovinná položka 
 
 

 

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/dials/!ut/p/b1/jZDNDoIwEISfyHRry4_HhZh2FYk0EKEXw8EYEgEPxucXiR4IsTi3Tb7JzA6zrGS2q5_NtX40fVff3rf1z1lAYRRxBDjsYyBBOovQcPDlAFQDAD-EMPWHqdkC5XhUZic5SO_jdwCufPrmxwq1DBKAMFEeEOrCbDIhAMV__R0BU39h1kCpIS-QOQclZv4ZsJB_YnZEXB-MgGvipZHsUotU9-2F3dtiUAkNrfAF8HZcXA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_Q7I8BB1A00HCB0IR6PUKPT3031/act/id=0/p=codeListCode=0051/p=codeListVersion=1/p=actionCommand=viewCodeListDetail/297600049797/-/
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/dials/!ut/p/b1/jZDNDoIwEISfyHRry4_HhZh2FYk0EKEXw8EYEgEPxucXiR4IsTi3Tb7JzA6zrGS2q5_NtX40fVff3rf1z1lAYRRxBDjsYyBBOovQcPDlAFQDAD-EMPWHqdkC5XhUZic5SO_jdwCufPrmxwq1DBKAMFEeEOrCbDIhAMV__R0BU39h1kCpIS-QOQclZv4ZsJB_YnZEXB-MgGvipZHsUotU9-2F3dtiUAkNrfAF8HZcXA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_Q7I8BB1A00HCB0IR6PUKPT3031/act/id=0/p=codeListCode=0051/p=codeListVersion=1/p=actionCommand=viewCodeListDetail/297600049797/-/
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Príloha č. 7 MU č. 7/2015 
 

Žiadosť o zmenu / storno / zápis údajov o úmrtí / zápis údajov o narodení fyzickej 
osoby 

 
 
 

Zmenu požaduje zdravotná poisťovňa: 
 
 
Zmenu požaduje u poistenca: 
 

Rodné číslo: 
 
Meno: 
 
Rodné priezvisko: 
 
Priezvisko: 
 
Identifikátor poistenca v zdravotnej poisťovni: 
 
Obec trvalého bydliska: 
 
Ulica a č. domu: 

 
 
Požadovaná akcia:   text 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:   uviesť názov dokladu, resp. zoznamu, ak ide o požiadavku na viac poistencov 
 
 
Dátum: 
 
 
Meno a priezvisko pracovníka ZP: 
 
 
 
      Podpis: ..................................................... 
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Metodické usmernenie 

č. 08/2015 

k prihláškam na verejné zdravotné poistenie 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa  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“) a 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“) vydáva toto metodické usmernenie k 
problematike podávania a prijímania prihlášok na verejné zdravotné poistenie za účelom 
zabezpečenia jednotného postupu úradu a zdravotných poisťovní. 
 

 
Čl. 2 

Terminológia a používané skratky 
 
V metodickom usmernení sú použité nasledovné skratky a pojmy: 
 
CRP centrálny register poistencov vedený na úrade - databáza 

poistných vzťahov všetkých poistencov VZP a databáza 
fyzických osôb zdravotne poistených v príslušných 
inštitúciách iného členského štátu EÚ, ktorým bol zdravotnou 
poisťovňou vydaný preukaz s označením EÚ  

Prihláška prihláška na verejné zdravotné poistenie 
ZP príslušná zdravotná poisťovňa v SR 
EÚ Európska únia 
VZP verejné zdravotné poistenie 
Zabezpečená schránka úradu - ide o bezpečnú schránku úradu na výmenu dát a informácií 

medzi úradom a ZP 
RČ rodné číslo; do dátumu narodenia 31.12.1953 je RČ 

deväťmiestne a od dátumu narodenia 01.01.1954 je RČ 
desaťmiestne 

PCO počítačové číslo osoby, pridelené Registrom fyzických osôb 
Ministerstva vnútra SR 

BIČ bezvýznamové identifikačné číslo poistenca prideľované 
úradom osobám, ktoré sú zúčastnené na verejnom zdravotnom 
poistení podľa zákona č. 580/2004 Z. z. a nebolo im pridelené 
rodné číslo z Registra obyvateľov SR; BIČ je vždy  
desaťmiestne a na tretej pozícii je číslica 7 

IDZP jednoznačný identifikátor poistenca v príslušnej ZP 
IDCRP jednoznačný identifikátor poistenca v CRP 
NRP nezaopatrený rodinný príslušník; pod pojmom nezaopatrený 

rodinný príslušník sa rozumie osoba podľa § 3 ods. 2 písm. d) 
bod 1. až 7. zákona č. 580/2004 Z. z.  

Nositeľ zdravotného poistenia  - osoba, na ktorú je naviazaný nezaopatrený rodinný 
príslušník. 

PV poistný vzťah 
ZPV začiatok poistného vzťahu 
KPV koniec poistného vzťahu 
FS fyzické storno 



47 

 

INT je 32-bitové celé číslo v dvojkovom doplnkovom kóde, pričom 
stĺpec dĺžka určuje maximálny počet významných číslic. 
Rozsah je od -2 147 483 648 po +2 147 483 647 

CHAR textový typ pevne stanovenej dĺžky (počtu znakov), ktorú 
zaberá nezávisle na tom, či je alebo nie je vyplnený (v takomto 
prípade je v dátovom súbore databáza doplnená na túto šírku), 
pričom stĺpec dĺžka určuje maximálny počet alfanumerických 
znakov (podľa kódovania ISO 8859.2) 

VARCHAR             textový typ s premenlivou dĺžkou poľa 
DATE dátumový údaj v stanovenom tvare 
 
 

Čl. 3 
Postup podávania a prijímania prihlášok pri vzniku VZP  

 
1. Zdravotná poisťovňa poskytuje úradu v elektronickej podobe:  

a) oznámenie o prijatí prihlášky do troch pracovných dní od jej prijatia vrátane dátumu 
a času prijatia a dátumu a času podania, v štruktúre podľa dátového rozhrania F-390, 

b) oznámenie o potvrdení prihlášky do piatich dní od jej potvrdenia v  štruktúre podľa 
dátového rozhrania (F-394), 

c) opravnú dávku oznámenia o potvrdení prihlášky po oprave dát. Opravná dávka 
obsahuje údaje pôvodnej dávky s opravenými informáciami a ZP ju poskytuje 
v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-394). Po nahlásení príslušných údajov o VZP 
do CRP, následné zmeny týchto údajov ZP nahlasuje iba do CRP v štruktúre podľa 
dátového rozhrania dávky CRP číslo 910. 

d) kópiu potvrdenia o ukončení PV v predchádzajúcej ZP pri spätnom vysporiadavaní PV 
v prípade, že predchádzajúca ZP je iná ako ZP, do ktorej si poistenec podal prihlášku. 
Potvrdenie vystavené predchádzajúcou ZP obsahuje nasledovné údaje o poistencovi: 
rodné číslo alebo BIČ, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko 
alebo u cudzinca miesto pobytu v SR, dátum ukončenia PV, dátum vystavenia 
potvrdenia, podpis zamestnanca, ktorý potvrdenie vystavil a odtlačok pečiatky ZP. 
Kópiu potvrdenia posiela ZP spolu s oznámením o prijatých prihláškach úradu. 

 
2. Úrad poskytuje ZP v elektronickej podobe spätnú informáciu o prijatí, dátume a čase prijatia 
alebo potvrdení prihlášky v inej ZP do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia 
o prijatí prihlášky ZP, v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-391).  
 
3. Ak prihláška nebola potvrdená inou ZP, úrad oznámi predkladajúcej ZP, že sa má stať 
príslušnou podľa §6 odseku 5 zákona 580/2004 Z. z. 
 
4. V prípade zániku a vzniku VZP v priebehu toho istého kalendárneho roka, musí poistenec 
podať prihlášku v tej ZP, v ktorej bol poistený naposledy. Na tento prípad sa nevzťahuje 
procedúra schvaľovania prihlášok do zdravotných poisťovní podľa § 6 ods. 9 až 12 zákona č. 
580/2004 Z. z., a preto nie je potrebné zasielať oznámenie o prijatí prihlášky na úrad a nie je 
ani potrebné čakať na spätnú informáciu od úradu. Tým však nie je vylúčená povinnosť ZP 
oznámiť úradu potvrdenie prihlášky v stanovenej lehote. 
 
5. Poistenec môže zmeniť ZP v priebehu toho istého kalendárneho roka v prípade, že sa stal 
NRP na účely vykonávania osobitných predpisov a ZP oznamuje túto skutočnosť úradu 
prostredníctvom prihlášky na VZP. Poistenec  po zániku statusu NRP ostáva poistencom ZP 
nositeľa a zmeniť ZP môže až v najbližšom procese prepoistenia od 1. januára nasledujúceho 
kalendárneho roka. Potvrdenie vzniku PV po zániku statusu NRP ZP úradu neoznamuje. 
 
6. Oznámenia a informácie sa poskytujú v súlade s podmienkami na výmenu údajov medzi 
úradom a ZP (F-395). 
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7. Dátumom a časom podania prihlášky sa rozumie: 

a) dátum a čas odovzdania prihlášky zamestnancovi ZP, pri osobnom podaní prihlášky, 

b) dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky zásielky, pri podaní prihlášky 
prostredníctvom pošty; čas  sa vykazuje s hodnotou 00:00, 

c) dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky zásielky, ktorou poistenec posiela 
podpísanú prihlášku do ZP, pri elektronickom podaní prihlášky; čas sa vykazuje 
hodnotou 00:00, 

d) dátum a čas odovzdania prihlášky pracovníkovi kuriérskej služby, pri podaní prihlášky 
prostredníctvom kuriéra. 

 
 

Čl. 4 
Postup podávania a prijímania prihlášok pri zmene ZP 

 
1. Zdravotná poisťovňa poskytuje úradu v elektronickej podobe  

a) oznámenie o prijatých prihláškach, dátume a čase prijatia, dátume a čase podania, 
dátume a čase prijatia späťvzatia, dátume a čase podania späťvzatia prihlášky, do 10. 
októbra príslušného kalendárneho roka; oznámenie poskytuje ako jednu sumárnu 
dávku  v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-392), 

b) oznámenie o potvrdení prihlášok do 5. decembra príslušného kalendárneho roka 
v jednej dávke, a to v  štruktúre podľa dátového rozhrania (F-394), 

c) opravnú dávku oznámenia o potvrdení prihlášky po oprave dát. Opravná dávka 
obsahuje údaje pôvodnej dávky s opravenými informáciami. ZP ju poskytuje 
v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-394). 

 
2. Zdravotná poisťovňa môže poskytnúť úradu v elektronickej podobe:  

a) mesačné oznámenie o prijatých prihláškach, dátume a čase prijatia, dátume a čase 
podania, dátume a čase prijatia späťvzatia, dátume a čase podania späťvzatia 
prihlášky po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom zdravotná poisťovňa prihlášku 
prijala. Oznámenie poskytuje ako jednu mesačnú dávku v štruktúre podľa dátového 
rozhrania (F-392), 

b) opravnú dávku oznámenia o prijatí prihlášky po oprave dát. Opravná dávka obsahuje 
údaje pôvodnej dávky s opravenými informáciami a ZP ju poskytuje v štruktúre podľa 
dátového rozhrania (F-392). 

 
3. Úrad poskytuje zdravotnej poisťovni v elektronickej podobe:  

a) priebežnú mesačnú informáciu o prijatí, dátume a čase prijatia, dátume a čase 
podania, dátume a čase prijatia späťvzatia, dátume a čase podania späťvzatia 
prihlášky a informáciu o ZP, ktorá má byť príslušnou ZP poistenca, v prípade ak ZP 
poslala úradu mesačné oznámenie o prijatí prihlášky. Prihlášky oznámené úradu 
v období od 1. októbra do konca februára príslušného prepoisťovacieho obdobia úrad 
vyhodnotí najskôr po 1. marci príslušného prepoisťovacieho obdobia. Informáciu 
poskytuje úrad spravidla po aktualizácii CRP a v štruktúre podľa dátového rozhrania 
(F-393), 

b) sumárnu informáciu o prijatí, dátume a čase prijatia, dátume a čase podania, dátume 
a čase prijatia späťvzatia, dátume a čase podania späťvzatia prihlášky a informáciu 
o ZP, ktorá má byť príslušnou ZP poistenca, do 20. novembra príslušného 
kalendárneho roka. Informáciu poskytuje úrad po aktualizácii CRP za obdobie 
október bežného roka v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-393).  
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4. Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny ZP vo viac ako jednej ZP a  svoju povinnosť 
vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá, do 30. septembra a neohlásil túto 
povinnosť ZP, všetky jeho podané prihlášky sú neplatné a ostáva poistencom ZP, v ktorej bol 
poistený. 
 
5. Za prihlášku pri zmene ZP sa nepovažuje prihláška podaná v ZP, v ktorej bol poistenec 
poistený do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. 
 
6. Ak poistenec podal prihlášku po 30. septembri príslušného kalendárneho roka, úrad bude 
prihlášku považovať za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 
 
7. Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny ZP, je oprávnený vziať späť podanú 
prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Ak 
poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny ZP vo viac ako jednej ZP, oprávnenie poistenca na 
späťvzatie prihlášky platí rovnako. 
 
8. Oznámenia a informácie sa poskytujú v súlade s podmienkami na výmenu údajov medzi 
úradom a ZP (F-395). 
 
9. Dátumom a časom podania sa rozumie: 

a) dátum a čas odovzdania prihlášky alebo späťvzatia prihlášky zamestnancovi ZP, pri 
osobnom podaní, 

b) dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky zásielky, pri podaní prihlášky alebo 
späťvzatia prihlášky prostredníctvom pošty; čas sa vykazuje s hodnotou 00:00,  

c) dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky zásielky, ktorou poistenec posiela 
podpísanú prihlášku do ZP, pri elektronickom podaní prihlášky; čas sa vykazuje s  
hodnotou 00:00,  

d) dátum a čas odovzdania prihlášky alebo späťvzatia prihlášky pracovníkovi kuriérskej 
služby, pri podaní prostredníctvom kuriéra. 

 
 

Čl. 5 
Zmeny v registri podaných prihlášok 

 
1. V prípade zistenia nových skutočností týkajúcich sa oznámenia o prijatej prihláške, ktoré 
bolo doručené úradu, môže úrad na podnet ZP alebo z vlastného podnetu zrušiť alebo zmeniť 
príslušný záznam v registri podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie.  
 
2. O zmene záznamu v registri podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie úrad 
bezodkladne informuje ZP, ktorá oznámenie o prijatej prihláške podala a ZP, ktorá v čase 
podania prihlášky bola príslušná, ak takáto ZP existuje. 
 

Čl. 6 
Záverečné a zrušujúce ustanovenia 

 
Zrušuje sa metodické usmernenie 2/6/2006 k prihláškam na verejné zdravotné poistenie. 
Metodické usmernenie 08/2015 nadobúda účinnosť dňom vydania. 
 
 
 
Prílohy: 
1. Dátové rozhranie 516 Prihláška na vznik VZP      F-390 
2. Dátové rozhranie 517 Akceptácia prihlášky na vznik VZP     F-391 
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3. Dátové rozhranie 529 Prihláška na zmenu ZP       F-392 
4. Dátové rozhranie 530 Akceptácia prihlášky na zmenu ZP     F-393 
5. Dátové rozhranie 531 Potvrdenie prihlášky na verejné zdravotné poistenie   F-394 
6. Podmienky na výmenu údajov medzi úradom a ZP      F-395 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 30.09.2015 
 
 
 
       MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 
         predsedníčka 
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Príloha č. 1 MU č. 8/2015  
 

Prihláška na vznik VZP 
 
Dátové rozhranie – dávka 516 
 
V dávke posielajú ZP oznámenia o prihláškach v prípade vzniku VZP. 
 
Popis dávky:  oznámenie o prijatých  prihláškach na vznik VZP 
Smer:  ZP -> ústredie úradu 
Typ dávky: 516 
Početnosť: priebežne 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRMMDD_TYP.txt 
kde:  ZZ je kód ZP,  

PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP je PP=00),  
nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku,  
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,  
MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,  
DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,  
TYP je 3-miestny kód typu dávky. 

 (Príklad: 2561_015_060802_516.txt). Dávka je generovaná ako jeden súbor.  
Národné prostredie:  ISO 8859.2  (ISO Latin 2) 
Oddeľovací znak:   |  
Identifikácia dávky:  pomocou prvého riadku 
Obsah dávky:  
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky  

P. č. Názov Povinnosť Dĺžka Typ Formát/Poznámka 

1 Typ dávky P 3 INT  

2 Kód ZP P 2 INT  

3 Dátum vytvorenia dávky P 8 DATE RRRRMMDD 

4 Počet riadkov v dávke P 6 INT  

5 Charakter dávky P 1 CHAR N / O 

6 Poradové číslo opravovanej dávky P* 3 CHAR  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   516 
Kód ZP:   podľa číselníka zdravotných poisťovní 
Dátum vytvorenia dávky: rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez prvého riadku dávky 
Charakter dávky:  N – nová, O – opravná. Opravná dávka sa zasiela ako     
                                               kompletná dávka, ktorá nahrádza pôvodnú dávku. 
Poradové číslo opravovanej dávky: 
 poradové číslo opravovanej dávky – P1- táto položka je povinná, 

ak ide o opravnú dávku (položka 5 je O). Tu sa udáva poradové 
číslo pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. 

 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky  

P. č. Názov Povinnosť Dĺžka Typ Formát/Poznámka 

1 Poradové číslo riadku P 6 INT  

2 Meno P 1-40 VARCHAR  

3 Priezvisko P 1-50 VARCHAR  

4 Rodné číslo P1 9-10 VARCHAR  
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5 Adresa trvalého pobytu: obec P 1-50 VARCHAR  

6 Ulica a číslo P 1-75 VARCHAR  

7 PSČ P 5 VARCHAR 
PSČ sa uvádza bez 
medzery. 

8 Dátum prijatia prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

9 Čas prijatia prihlášky P 4 TIME HHMM 

10 Dátum narodenia P 8 DATE RRRRMMDD 

11 BIČ P1 10 CHAR XX7XXXYYYY 

12 IDZP P1 1-12 VARCHAR  

13 Dátum podania prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

14 Čas podania prihlášky P 4 TIME HHMM 

15 Dátum začiatku PV P 8 DATE RRRRMMDD 

16 Príznak NRP P2 2 CHAR 
Povolená hodnota je: 
NP – nezaopatrený 
rodinný príslušník 

17 Rodné číslo/BIČ nositeľa P2 9-10 CHAR  

18 Štát P 3 CHAR 

Štát trvalého pobytu – 
podľa číselníka krajín 
Štatistického úradu SR 
(položka „Kód OSN“) 

 
Vysvetlivky: 
P povinný údaj 
P1 v prípade, že nie je možné vyplniť riadok č. 4  alebo riadok č. 11, je IDZP povinnou 

položkou 
P2 povinný údaj v prípade, že ide o NRP na účely vykonávania osobitných predpisov; 

inak je položka prázdna 
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Príloha č. 2 MU č. 8/2015 
 

Akceptácia prihlášky na vznik VZP 
 

Dátové rozhranie – dávka 517 
 
Popis dávky: informácia o akceptovaní prihlášok na vznik VZP 
Smer:  ústredie úradu -> ZP 
Typ dávky: 517 
Početnosť: priebežne 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRMMDD_TYP.txt 
kde:  ZZ je kód ZP,  

PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP je PP=00),  
nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku,  
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,  
MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,  
DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,  
TYP je 3-miestny kód typu dávky. 
(Príklad: 2561_015_060802_517.txt). Dávka je generovaná ako jeden súbor.  

Národné prostredie:    ISO 8859.2  (ISO Latin 2) 
Oddeľovací znak:           | 
Identifikácia dávky:      pomocou prvého riadku  
Obsah dávky:  
 
Tabuľka č. 1– hlavička dávky  

P. č. Názov Povinnosť Dĺžka Typ Formát/Poznámka 

1 Typ dávky P 3 INT  

2 Kód ZP P 2 CHAR  

3 Dátum vytvorenia dávky P 8 DATE RRRRMMDD 

4 Počet riadkov v dávke P 6 INT  

5 Charakter dávky P 1 CHAR N / O 

6 Poradové číslo opravovanej dávky P1 3 CHAR  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:                         517 
Kód ZP:                    podľa číselníka zdravotných poisťovní 
Dátum vytvorenia dávky:   rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke:      udáva sa bez prvého riadku dávky 
Charakter dávky:       N – nová, O – opravná. Opravná dávka sa zasiela ako kompletná  

dávka, ktorá nahrádza pôvodnú dávku. 
Poradové číslo opravovanej dávky:  

poradové číslo opravovanej dávky –P1- táto položka je povinná, 
ak ide o opravnú dávku (položka 5 je O). Tu sa udáva poradové 
číslo pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. 

 
 
 
 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky  

P. č. Názov Povinnosť Dĺžka Typ Formát/Poznámka 

1 Poradové číslo riadku P 6 INT  

2 Meno P 1-40 VARCHAR  

3 Priezvisko P 1-50 VARCHAR  

4 Rodné číslo P1 9-10 VARCHAR  
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5 
Adresa trvalého pobytu: 
obec 

P 1-50 VARCHAR  

6 Ulica a číslo P 1-75 VARCHAR  

7 PSČ P 5 VARCHAR PSČ sa uvádza bez medzery 

8 Dátum prijatia prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

9 Čas prijatia prihlášky P 4 TIME HHMM 

10 Akceptovanie prihlášky P 1 CHAR 
A= akceptovaná prihláška 
N= neakceptovaná prihláška 
P= poistený zo zákona 

11 Kód príslušnej poisťovne P2 2 INT  

12 
Dátum potvrdenia prihlášky 
v príslušnej  ZP 

N 8 DATE RRRRMMDD 

13 Dátum narodenia P 8 DATE RRRRMMDD 

14 BIČ P1 10 CHAR XX7XXXYYYY 

15 IDZP P3 1-12 VARCHAR  

16 Dátum podania prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

17 Čas podania prihlášky P 4 TIME HHMM 

18 Kód dôvodu neakceptácie P4 1-20 VARCHAR napr. 1@3 

19 Dátum začiatku PV P 8 DATE RRRRMMDD 

20 Príznak NRP P3 2 CHAR 
Povolená hodnota je: 
NP – nezaopatrený rodinný 
príslušník 

21 Rodné číslo/BIČ nositeľa P3 9-10 VARCHAR  

22 PCO P5 32 VARCHAR 
Počítačové číslo osoby 
z Registra fyzických osôb MV 
SR vedené v CRP 

23 Štát P 3 CHAR 

Štát trvalého pobytu – podľa 
číselníka krajín Štatistického 
úradu SR (položka „Kód 
OSN“) 

24 IDCRP P5 1-8 VARCHAR  

Vysvetlivky: 
P povinný údaj 
N nepovinný údaj 
P1 vypĺňa sa rodné číslo.  Ak nie je známe rodné číslo, je povinné vyplnenie BIČ. 
P2 údaj sa vypĺňa, ak je v riadku č. 10 hodnota „N“ a ak je známy 
P3 povinná položka v prípade, ak bola vyplnená v dávke 516 
P4 údaj je povinný, ak je v riadku č. 10 hodnota „N,“ a môže nadobudnúť hodnoty: 

1 - aktívny poistný vzťah v inej ZP 
2 - chyba RČ alebo BIČ 
3 - akceptovaný v inej ZP 
4 - znovupoistenie v rovnakom kalendárnom roku 
5 - nesúhlasí dátum narodenia 
6 – ide o NRP a nie je vyplnené RČ/BIČ nositeľa alebo Príznak NRP 
7 - chýba IDZP (a nie je zadané ani RČ ani BIČ) 
8 - duplicitný riadok 
9 - úmrtie 
0 - iný dôvod 
11 - ide o NRP a nositeľ má aktívny poistný vzťah v inej ZP 
21 - ide o NRP a RČ/BIČ nositeľa nie je v CRP 
 
31 - potvrdená prihláška na zmenu ZP od 1. januára v inej ZP a ZP nedala FS 
41 -  znovupoistenie nositeľa v rovnakom kalendárnom roku 
60 - novorodenec poistený v lehote 60 dní zákonným zástupcom v inej ZP 
Položka môže obsahovať viac hodnôt, ktoré sú oddelené znakom „@“ (zavináč). 

P5          vypĺňa sa, iba ak je známe 
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Príloha č. 3 MU č. 8/2015 
 

Prihláška na zmenu ZP 
Dátové rozhranie – dávka 529 
 
V dávke zdravotné poisťovne posielajú oznámenia o prijatí  prihlášky na zmenu zdravotnej 
poisťovne.  
 
Popis dávky: oznámenie o prijatých prihláškach na zmenu ZP 
Smer: ZP -> ústredie úradu 
Typ dávky: 529 
Početnosť: mesačne a 1x ročne sumárna dávka  
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRMMDD_TYP.txt 
kde:  ZZ je kód ZP,  

PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP je PP=00),  
nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku,  
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,  
MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,  
DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,  
TYP je 3-miestny kód typu dávky 

 (Príklad: 2561_015_060802_529.txt). Dávka je generovaná ako jeden súbor.  
Národné prostredie:  ISO 8859.2  (ISO Latin 2) 
Oddeľovací znak:   |  
Identifikácia dávky:  pomocou prvého riadku 
Obsah dávky:  
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky  

P. č. Názov Povinnosť Dĺžka Typ Formát/Poznámka 

1 Typ dávky P 3 INT  

2 Kód ZP P 2 INT  

3 Dátum vytvorenia dávky P 8 DATE RRRRMMDD 

4 Počet riadkov v dávke P 6 INT  

5 Charakter dávky P 1 CHAR N / O / S 

6 Poradové číslo opravovanej dávky P1 3 CHAR  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   529 
Kód ZP:   podľa číselníka zdravotných poisťovní 
Dátum vytvorenia dávky: rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez prvého riadku dávky 

Charakter dávky: N – nová mesačná, O – opravná mesačná, S – sumárna. 
Opravná mesačná dávka sa zasiela ako kompletná  dávka, 
ktorá nahrádza pôvodnú dávku.  

Poradové číslo opravovanej dávky:  
poradové číslo opravovanej dávky –P1- táto položka je povinná, 
ak ide o opravnú dávku (položka 5 je O). Tu sa udáva poradové 
číslo pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. 

 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky  

P. č. Názov Povinnosť Dĺžka Typ Formát/Poznámka 

1 Poradové číslo riadku P 6 INT  

2 Meno P 1-40 VARCHAR  

3 Priezvisko P 1-50 VARCHAR  

4 Rodné číslo P1 9-10 VARCHAR  
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5 Adresa trvalého pobytu: obec P 1-50 VARCHAR  

6 Ulica a číslo P 1-75 VARCHAR  

7 PSČ P 5 VARCHAR 
PSČ sa uvádza bez 
medzery. 

8 Dátum prijatia prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

9 Čas prijatia prihlášky P 4 TIME HHMM 

10 Dátum narodenia P 8 DATE RRRRMMDD 

11 BIČ P1 10 CHAR XX7XXXYYYY 

12 IDZP P3 1-12 VARCHAR  

13 Dátum podania prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

14 Čas podania prihlášky P 4 TIME HHMM 

15 Dátum prijatia späťvzatia prihlášky P2 8 DATE RRRRMMDD 

16 Čas prijatia späťvzatia prihlášky P2 4 TIME HHMM 

17 
Dátum podania späťvzatia 
prihlášky 

P2 8 DATE RRRRMMDD 

18 Čas podania späťvzatia prihlášky P2 4 TIME HHMM 

19 Štát P 3 CHAR 

Štát trvalého pobytu – 
podľa číselníka krajín 
Štatistického úradu SR 
(položka „Kód OSN“) 

 
Vysvetlivky: 
P povinný údaj 
P1 vypĺňa sa rodné číslo. Ak nie je známe rodné číslo, je povinné vyplnenie BIČ. 
P2 údaj sa vypĺňa, ak bolo podané späťvzatie prihlášky 
P3 údaj sa vypĺňa, ak je známy 
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Príloha č. 4 MU č. 8/2015 
 

Akceptácia prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne 
 

Dátové rozhranie – dávka 530 
Popis dávky: informácia o akceptovaní prihlášok na zmenu ZP 
Smer: ústredie úradu -> ZP 
Typ dávky: 530 
Početnosť: mesačne a sumárna dávka 1x ročne 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRMMDD_TYP.txt 
kde:  ZZ je kód ZP,  

PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP je PP=00),  
nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku,  
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,  
MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,  
DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,  
TYP je 3-miestny kód typu dávky. 

 (Príklad: 2561_015_060802_530.txt). Dávka je generovaná ako jeden súbor.  
Národné prostredie:  ISO 8859.2  (ISO Latin 2) 
Oddeľovací znak:        |  
Identifikácia dávky:      pomocou prvého riadku:  
Obsah dávky:  
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky  

P. č. 
Názov Povin

nosť 
Dĺžka Typ Formát/Poznámka 

1 Typ dávky P 3 INT  

2 Kód ZP P 2 INT  

3 Dátum vytvorenia dávky P 8 DATE RRRRMMDD 

4 Počet riadkov v dávke P 6 INT  

5 Charakter dávky P 1 CHAR N / O / S 

6 Poradové číslo opravovanej dávky P1 3 CHAR  

Vysvetlivky: 
Typ dávky:                          530 
Kód ZP:       podľa číselníka zdravotných poisťovní 
Dátum vytvorenia dávky: rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke:     udáva sa bez prvého riadku dávky 

  Charakter dávky:      N – nová mesačná, O – opravná mesačná, S - sumárna. Opravná 
dávka sa zasiela ako kompletná dávka, ktorá nahrádza pôvodnú 
dávku. 

Poradové číslo opravovanej dávky:  
poradové číslo opravovanej dávky –P1- táto položka je povinná, ak 
ide o opravnú dávku (položka 5 je O). Tu sa udáva poradové číslo 
pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. 

 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky  

P. č. Názov Povinnosť Dĺžka Typ Formát/Poznámka 

1 Poradové číslo riadku P 6 INT  

2 Meno P 1-40 VARCHAR  

3 Priezvisko P 1-50 VARCHAR  

4 Rodné číslo P1 9-10 VARCHAR  

5 Adresa trvalého pobytu: obec P 1-50 VARCHAR  

6 Ulica a číslo P 1-75 VARCHAR  

7 PSČ P 5 VARCHAR 
PSČ sa uvádza bez 
medzery. 
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8 Dátum prijatia prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

9 Čas prijatia prihlášky P 4 TIME HHMM 

10 Akceptovanie prihlášky P 1 CHAR 

A= akceptovaná 
prihláška 

N= neakceptovaná 
prihláška 

11 Kód príslušnej poisťovne P3 2 INT  

12 
Dátum podania prihlášky v inej 

ZP 
P4 8 DATE RRRRMMDD 

13 Čas podania prihlášky v inej ZP P4 4 TIME HHMM 

14 Dátum narodenia P 8 DATE RRRRMMDD 

15 BIČ P1 10 CHAR XX7XXXYYYY 

16 IDZP P5 1-12 VARCHAR  

17 Dátum podania prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

18 Čas podania prihlášky P 4 TIME HHMM 

19 Kód dôvodu neakceptácie P6 1-20 VARCHAR napr. 1@3@6 

20 Dátum prijatia späťvzatia 
prihlášky 

P2 8 DATE RRRRMMDD 

21 Čas prijatia späťvzatia prihlášky P2 4 TIME HHMM 

22 Dátum podania späťvzatia 
prihlášky 

P2 8 DATE RRRRMMDD 

23 Čas podania späťvzatia 
prihlášky 

P2 4 TIME HHMM 

24 

PCO P7 32 VARCHAR 

Počítačové číslo 
osoby z Registra 
fyzických osôb MV 
SR vedené v CRP 

25 

Štát P 3 CHAR 

Štát trvalého pobytu 
– podľa číselníka 
krajín Štatistického 
úradu SR (položka 
„Kód OSN“) 

26 IDCRP P7 1-8 VARCHAR  

 
Vysvetlivky: 
P povinný údaj 
N nepovinný údaj 
P1 vypĺňa sa rodné číslo.  Ak nie je známe rodné číslo, je povinné vyplnenie BIČ. 
P2 údaj sa vypĺňa, ak bolo podané späťvzatie prihlášky 
P3 údaj sa vypĺňa, ak je v riadku č. 10 hodnota „N“ a ak je známy 
P4 údaj sa vypĺňa, ak je v riadku č. 19 jednou z hodnôt hodnota „1“ 
P5 povinný údaj v prípade, ak bol vyplnené v dávke 529 
P6 údaj je povinný, ak je v riadku č. 10 hodnota „N“ a môže nadobudnúť hodnoty: 

1 - duplicitná prihláška 
2 - chyba RČ alebo BIČ 
3 – nesúhlasí meno alebo priezvisko s CRP 
4 - nie je v CRP 
5 - nesúhlasí dátum narodenia 
6 - nemá poistný vzťah 
7 - poistený v rovnakej ZP 
8 - duplicitný riadok 
9 - úmrtie 
0 - iný dôvod alebo späťvzatie prihlášky 
Položka môže obsahovať viac hodnôt, ktoré sú oddelené znakom „@“ (zavináč). 

P7- vypĺňa sa, iba ak je známe 
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Príloha č. 5 MU č. 8/2015 
Potvrdenie prihlášky na verejné zdravotné poistenie 

 
Dátové rozhranie – dávka 531 
 
V  dávke posielajú zdravotné poisťovne v elektronickej forme oznámenia o potvrdených 
prihláškach: v prípade vzniku poistného vzťahu priebežne; v prípade zmeny zdravotnej 
poisťovne 1x ročne v samostatnej dávke a následné opravy alebo doplnenia, až do ukončenia 
procesu riešenia podnetov poistencov a potvrdzovania prihlášok na zmenu ZP. 
 
Popis dávky: oznámenie o potvrdení prihlášky na VZP 
Smer: ZP -> ústredie úradu 
Typ dávky: 531 
Početnosť: priebežne 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRMMDD_TYP.txt 
kde: ZZ je kód ZP,  

PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP je PP=00),  
nnn je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku,  
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,  
MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,  
DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,  
TYP je 3-miestny kód typu dávky. 

(Príklad: 2561_015_060802_531.txt). Dávka je generovaná ako jeden súbor.  
Národné prostredie: ISO 8859.2  (ISO Latin 2) 
Oddeľovací znak:   |  
Identifikácia dávky:  pomocou prvého riadku:  
Obsah dávky:  
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 

P.č. Názov Povinnosť Dĺžka Typ Formát/Poznámka 

1 Typ dávky P 3 INT  

2 Kód ZP P 2 INT  

3 Dátum vytvorenia dávky P 8 DATE RRRRMMDD 

4 Počet riadkov v dávke P 6 INT  

5 Charakter dávky P 1 CHAR N / O 

6 Poradové číslo opravovanej dávky P1 3 CHAR  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:  531 
Kód ZP: podľa číselníka zdravotných poisťovní 
Dátum vytvorenia dávky: rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez prvého riadku dávky 
Charakter dávky: N – nová, O – opravná. Opravná dávka sa zasiela ako kompletná 
                                          dávka, ktorá nahrádza pôvodnú dávku. 
Poradové číslo opravovanej dávky: 
poradové číslo opravovanej dávky –P1- táto položka je povinná, ak ide  o opravnú dávku 
(položka 5 je O). Tu sa udáva poradové číslo pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. 
 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 

P. č. Názov Povinnosť Dĺžka Typ Formát/Poznámka 

1 Poradové číslo riadku P 6 INT  

2 Meno P 1-40 VARCHAR  

3 Priezvisko P 1-50 VARCHAR  

4 Rodné číslo P1 9-10 VARCHAR  
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5 Adresa trvalého pobytu: obec P 1-50 VARCHAR  

6 ulica a číslo P 1-75 VARCHAR  

7 PSČ P 5 VARCHAR 
PSČ sa uvádza bez 
medzery. 

8 Dátum prijatia prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

9 Čas prijatia prihlášky P 4 TIME HHMM 

10 Akceptovaná prihláška P 1 CHAR A 

11 Dátum potvrdenia prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

12 IDZP P 1-12 VARCHAR  

13 
Dátum začiatku poistného 
vzťahu 

P 8 DATE RRRRMMDD 

14 Dátum narodenia P 8 DATE RRRRMMDD 

15 BIČ P1 10 CHAR XX7XXXYYYY 

16 Požadovaná akcia N 2 CHAR 
Povolená hodnota: 
FS – fyzické storno 

17 Štátna príslušnosť P2 1 CHAR 0 – SR, 2 – iné, 3 - EU 

18 Pohlavie P2 1 CHAR Z – žena, M - muž 

19 Dátum podania prihlášky P 8 DATE RRRRMMDD 

20 Čas podania prihlášky P 4 TIME HHMM 

21 Štát P 3 CHAR 

Štát trvalého pobytu – 
podľa číselníka krajín 
Štatistického úradu SR 
(položka „Kód OSN“) 

 
Vysvetlivky: 
P – povinný údaj 
P1- vypĺňa sa rodné číslo.  Ak nie je známe rodné číslo, je povinné vyplnenie BIČ. 
P2- údaje sa vypĺňajú, ak je vyplnený riadok č. 15 
 
k položke 16: položka je buď prázdna alebo obsahuje znaky FS a znamenajú fyzické storno 
záznamu, ktorý už bol zaslaný v niektorej predchádzajúcej dávke typu 531 
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Príloha č. 6 MU č. 8/2015 
 

Podmienky na výmenu údajov medzi úradom a ZP 
 
 

a) systém musí zabezpečovať požadovanú úroveň dôvernosti prenášaných údajov, 

b) systém musí zabezpečovať integritu prenášaných údajov, 

c) systém musí v požadovanej miere zabezpečovať autenticitu pôvodu  
a nepopierateľnosť autorstva prenášaných údajov, 

d) systém na prenos údajov musí garantovať požadovanú úroveň dostupnosti, 

e) systém musí maximálne automatizovať proces výmeny dát bez potreby vynútených 
zásahov, 

f) systém nesmie byť obmedzený počtom ani veľkosťou distribuovaných dávok, 

g) uvedeným podmienkam vyhovuje napr. súbor šifrovaný v programe PGP zasielaný  
e-mailom alebo doručený na médiu (CD, DVD, USB,...), 

h) oznámenia a informácie doručuje zdravotná poisťovňa na ústredie úradu 
prostredníctvom listových zásielok, zabezpečených schránok, webových služieb 
alebo elektronických médií. 

 
 

 
 


