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Metodické usmernenie
č. 13/2014
Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom,
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych
služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately

UPOZORNENIE: Kópia tohto dokumentu nie je platná, ak nie je podpísaná správcom dokumentácie (SD) alebo osobou ním určenou. Ak sa vydá nová verzia tohto dokumentu,
starý výtlačok odovzdajte prosím SD.
F -005/0

Metodické usmernenie k prideľovaniu
číselných kódov
č. 13/2014

Číslo vydania:

1

Dátum vydania:

23.12.2014

Účinnosť od:

23.12.2014

Strana:

2 / 19

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v nadväznosti na § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) a § 47a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na
základe žiadosti prideľuje kódy zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“), zariadeniam
sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vedie
príslušné registre.
Predmetom metodického usmernenia je ustanovenie podmienok a pravidiel na prideľovanie
uvedených kódov. Účelom metodického usmernenia je zabezpečiť informovanosť zdravotníckych
pracovníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní a ďalších
zúčastnených fyzických osôb a právnických osôb s koncepciou tvorby a prideľovania kódov.

Článok 2
Základné pojmy a definície
V metodickom usmernení sú použité nasledovné pojmy:
Kód zdravotníckeho pracovníka - kód lekára, kód zubného lekára a kód vybraného
zdravotníckeho pracovníka.
Kód poskytovateľa - kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kód poskytovateľa služieb
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a kód poskytovateľa služieb súvisiacich so
zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť
poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami, kód zariadenia sociálnych služieb a kód zariadenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Poskytovateľ - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ služieb súvisiacich so zabezpečovaním
starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú
zdravotníckymi zariadeniami podľa zákona č. 578/2004 Z. z., zariadenie sociálnych služieb
a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré môžu poskytovať
ošetrovateľskú starostlivosť na základe povolenia zriaďovateľa podľa osobitých predpisov.
Zdravotnícka odbornosť - študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná
činnosť zdravotníckeho pracovníka.
Študijný odbor zdravotníckeho pracovníka - zameranie obsahu odbornej prípravy na
stredných a vysokých školách podľa požiadaviek príslušného zdravotníckeho povolania
zdravotníckych pracovníkov. Získaním vzdelania v požadovanom stupni vzdelania a príslušnom
študijnom odbore sa získava odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
v jednotlivých povolaniach zdravotníckych pracovníkov. Preukazuje sa dokladom o vzdelaní,
resp. dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore
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v príslušnom povolaní zdravotníckych pracovníkov, tzn. osvedčením o odbornej kvalifikácii,
stredoškolským vysvedčením, absolventským alebo vysokoškolským diplomom (ďalej len
“diplom o dosiahnutom najvyššom vzdelaní“). Odborná spôsobilosť na výkon odborných
pracovných činností sa preukazuje aj získaním osvedčenia o príprave na výkon práce
v zdravotníctve (ďalej len „osvedčenie“), ak ide o povolania v kategórii iných zdravotníckych
pracovníkov.
Špecializačný odbor zdravotníckeho pracovníka - zameranie obsahu špecializačného štúdia
v akreditovanom špecializačnom študijnom programe, ktorým sa rozširujú vedomosti a zručnosti
získané štúdiom a odbornou zdravotníckou praxou. Získaním špecializácie sa získava odborná
spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v jednotlivých povolaniach
zdravotníckych pracovníkov. Preukazuje sa príslušným diplomom o dosiahnutom najvyššom
vzdelaní a diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len “diplom
o dosiahnutej špecializácii“).
Certifikovaná pracovná činnosť zdravotníckeho pracovníka - zameranie obsahu
certifikačnej prípravy v akreditovanom certifikačnom študijnom programe, ktorou sa získava
odborná spôsobilosť, resp. získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných
pracovných činností v jednotlivých povolaniach zdravotníckych pracovníkov. Preukazuje sa
príslušným diplomom o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, diplomom o dosiahnutej špecializácii
a certifikátom na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej iba „certifikát“) alebo sa
preukazuje príslušným diplomom o dosiahnutom najvyššom vzdelaní a certifikátom.
Vybraný zdravotnícky pracovník - zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania,
resp. kategórie než lekár alebo zubný lekár.
Odborná činnosť - výkon zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení za splnenia
podmienky odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov a splnenia podmienky
materiálneho a technického zabezpečenia pracoviska. Odbornú činnosť možno vykonávať na
základe rozhodnutia príslušného povoľovacieho orgánu alebo ako viazanú živnosť. Odborná
činnosť sa vykonáva na organizačných jednotkách poskytovateľa. Úrad do kódu poskytovateľa
implementuje kód odbornej činnosti a druh odbornej činnosti.
Oddelenie - organizačná jednotka ústavného zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva
súbor pracovných činností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný
stav vyžaduje nepretržitý pobyt osoby na lôžku presahujúci 24 hodín.
Ambulancia - organizačná jednotka zdravotníckeho zariadenia, v ktorej sa vykonáva súbor
pracovných činností:
 poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav
nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti presahujúce 24 hodín,
 poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti formou lekárskej služby prvej pomoci a
návštevnej lekárskej služby prvej pomoci,
 poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou domácej hospicovej starostlivosti,
 poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobám alebo pacientom pri ich
neodkladnej preprave do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta
medzi zdravotníckymi zariadeniami, alebo preprava orgánov, tkanív a buniek na účely
transplantácie.
Ambulancia centrálneho príjmu a ambulancia ústavnej pohotovostnej služby organizačné jednotky ústavného zdravotníckeho zariadenia, v ktorých sa zabezpečuje
nepretržitá dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici.
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Pracovisko - organizačná jednotka zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva súbor
pracovných činností:
 poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti formou domácej ošetrovateľskej
starostlivosti,
 vykonávanie liečby nahradzujúcej funkciu obličiek a vykonávanie mimotelovej eliminačnej
liečby,
 poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
 poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci výkonu samostatnej zdravotníckej praxe
sestry, pôrodnej asistentky,
 poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa
zabezpečuje preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi
zariadeniami na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a zo zdravotníckeho zariadenia po
poskytnutí zdravotnej starostlivosti alebo preprava biologického materiálu určeného na
diagnostické vyšetrenie,
 poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá
nadväzuje na zdravotnú starostlivosť.
Útvar jednodňovej zdravotnej starostlivosti - organizačná jednotka zdravotníckeho
zariadenia, v ktorom sa vykonáva súbor pracovných činností pri poskytovaní ambulantnej
zdravotnej starostlivosti formou chirurgických výkonov v príslušných špecializačných odboroch
alebo takých diagnostických výkonov a liečebných výkonov, pri ktorých sa predpokladá, že
zdravotný stav osoby bude vyžadovať nepretržitý pobyt osoby na lôžku nepresahujúci 24 hodín.
Útvar spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - organizačná jednotka, v ktorej sa
vykonáva súbor pracovných činností:
 poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou zabezpečenia a vykonávania vyšetrení,
rozborov, skúšok a liečby v súvislosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou,
 dlhodobé uchovávanie vzoriek biologického ľudského materiálu, tkanív alebo buniek
získaných od živých osôb alebo mŕtvych osôb na diagnostické alebo výskumné účely,
vykonávanie ich spracovania, konzervácie, skladovania a distribúcie,
 dlhodobé alebo krátkodobé uchovávanie preparovaných zbierok biologických vzoriek,
ľudských tkanív alebo buniek získaných od živých osôb alebo mŕtvych osôb na účely
transplantácie alebo liečby, vykonávanie ich odberov, testovania, spracovania, konzervácie,
balenia, skladovania a distribúcie,
 zabezpečovanie overovania laboratórnych výsledkov, stanovovanie referenčných metód a
štandardov, vytváranie expertíznej a metodickej činnosti alebo uchovávanie
zakonzervovaných biologických vzoriek získaných od živých osôb alebo od mŕtvych osôb.
Stacionár - organizačná jednotka, v ktorej sa vykonáva súbor pracovných činností pri
poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje
opakované denné poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti vždy v nadväznosti na
ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
Kód zdravotníckeho pracovníka a kód poskytovateľa sú základné prvky, pomocou ktorých
sa zabezpečuje kompatibilita informačných systémov zdravotných poisťovní s informačným
systémom úradu (ďalej len „IS úradu“), Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej
len „MZ SR“), Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“) a poskytovateľov
tak, aby zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich s vykonávaním
verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
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Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov nenahrádzajú ani nepotvrdzujú oprávnenie
subjektu na výkon určitej činnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon zdravotníckeho
povolania, atď.).

Článok 3
Kód zdravotníckeho pracovníka
1) Kód zdravotníckeho pracovníka prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek. Tento
kód jednoznačne identifikuje lekára, zubného lekára a vybraného zdravotníckeho
pracovníka ako fyzickú osobu. Zoznam kategórií a zdravotníckych povolaní je uvedený v
prílohe (Kategórie a zdravotnícke povolania F-281).
2) Zdravotníckym pracovníkom, ktorí nefaktúrujú výkony zdravotným poisťovniam a nie sú
odbornými zástupcami alebo vedúcimi organizačných jednotiek, ktoré faktúrujú
zdravotným poisťovniam, s výnimkou povolania lekár a zubný lekár, sa kód
zdravotníckeho pracovníka neprideľuje.
3) O pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka môže požiadať:
a) lekár a zubný lekár po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných
pracovných činností,
b) lekár a zubný lekár po získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných
pracovných činností,
c) lekár a zubný lekár po získaní odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných
pracovných činností,
d) vybraný zdravotnícky pracovník v povolaní farmaceut v určených prípadoch (čl.5
ods.3 písm. b),
e) vybraný zdravotnícky pracovník - držiteľ licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon odborného zástupcu a to na základe
získania odbornej spôsobilosti na výkon odborných, špecializovaných alebo
certifikovaných pracovných činností,
f) riaditeľ zdravotníckeho zariadenia alebo iná oprávnená osoba poskytovateľa
(ďalej iba „zamestnávateľ“) pre zdravotníckych pracovníkov – zamestnancov
v pracovnoprávnom vzťahu, resp. pre lekára, zubného lekára a vybraného
zdravotníckeho pracovníka a to na základe získania odbornej spôsobilosti na
výkon odborných, špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností.

Článok 4
Obsah kódu zdravotníckeho pracovníka
1) Kód zdravotníckeho pracovníka má deväť znakov v tvare l99999sll. Časť kódu v tvare
l99999 je osobný identifikátor lekára, zubného lekára a vybraného zdravotníckeho
pracovníka.
2) Kód sa skladá sa z návestia L – znaku podľa kategórie pracovníkov v zdravotníctve,
ktorý je vždy veľkým písmenom a päťmiestneho čísla, ktoré je vytvorené generovaním
náhodných čísiel. Každý lekár, zubný lekár a vybraný zdravotnícky pracovník môže mať
viac návestí (napr. A – lekár a C – farmaceut alebo A – lekár a I – iný zdravotnícky
pracovník a pod.), ale iba jedno unikátne generované päťmiestne číslo.
3) Druhá časť kódu je vygenerované jedinečné päťmiestne číslo 99999.
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4) Tretia časť kódu zdravotníckeho pracovníka v tvare sll je trojmiestnym numerickým
subkódom takej zdravotníckej odbornosti, na vykonávanie ktorej je lekár, zubný lekár
alebo vybraný zdravotnícky pracovník odborne spôsobilý a v ktorej môže vykonávať
zdravotnícke povolanie. Subkód sll sa priradí k osobnému identifikátoru a tvorí variabilnú
časť kódu zdravotníckeho pracovníka. Zoznam subkódov zdravotníckych odborností pre
stanovenie sll spracoval úrad podľa rezortného číselníka zdravotníckych odborností,
ktorý je v správe NCZI. V prípade zavedenia nových zdravotníckych odborností alebo
povolaní do zdravotníckej legislatívy, úrad doplní do príslušnej prílohy nové položky.
5) Subkód sll je uvedený v prílohe (Subkódy odbornosti lekárov, zubných lekárov
a zdravotníckych pracovníkov F-283) a úrad ho spracoval podľa rezortného číselníka
zdravotníckych odborností. V prípade zavedenia nových zdravotníckych odborností
alebo povolaní do zdravotníckej legislatívy, úrad doplní do príslušnej prílohy nové
položky.

Článok 5
Postup úradu pri tvorbe kódu zdravotníckeho pracovníka
1) Každý lekár, zubný lekár a vybraný zdravotnícky pracovník môže mať iba jedno unikátne
generované päťmiestne číslo. Ku generovanému číslu sa predradí návestie podľa
kategórie zdravotníckych pracovníkov (Kategórie a zdravotnícke povolania F-281). Tým
vznikne osobný identifikátor v súlade s čl. 4 ods. 1. tohto metodického usmernenia. Ak
lekár, zubný lekár alebo vybraný zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť pre
výkon viacerých zdravotníckych povolaní, zodpovedajúcich viacerým kategóriám
zdravotníckych pracovníkov, potom sa k jednému unikátnemu generovanému
päťmiestnemu číslu predradia návestia podľa čl. 4 ods. 2 tohto metodického
usmernenia, zodpovedajúce príslušným kategóriám. V uvedenom prípade vzniknú
viaceré osobné identifikátory.
2) Kód zdravotníckeho pracovníka vznikne priradením subkódu zdravotníckej odbornosti
(čl. 4 ods. 3 tohto metodického usmernenia) k osobnému identifikátoru.
3) Kód zdravotníckeho pracovníka prideľuje úrad - pobočka úradu na základe žiadosti
(Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka F-284).
4) Dátum vystavenia dokladu o pridelení kódu zdravotníckeho pracovníka je zhodný
s príslušným kalendárnym dňom, v ktorom bol doklad o pridelení vystavený, t. j. od tohto
dátumu je oprávnený zdravotnícky pracovník používať kód (kódy).

Článok 6
Postup úradu pri prideľovaní, pozastavení a ukončení platnosti kódu
zdravotníckeho pracovníka
1) Postup úradu pri prideľovaní kódu zdravotníckeho pracovníka
Lekár, zubný lekár a vybraný zdravotnícky pracovník, resp. riaditeľ alebo konateľ
zdravotníckeho zariadenia požiada príslušnú pobočku úradu o pridelenie kódu zdravotníckeho
pracovníka na predpísanom tlačive (Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka F284).
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Kódy prideľuje úrad - príslušná pobočka úradu. Na určenie príslušnosti konkrétnej pobočky je
rozhodujúca adresa trvalého pobytu zdravotníckeho pracovníka.
Medzi potrebné doklady na pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka podľa kategórie
zdravotníckeho povolania (Kategórie a zdravotnícke povolania F-281) patrí:
úradne overená kópia diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia,
úradne overená kópia diplomu o dosiahnutej špecializácii,
úradne overená kópia certifikátu na výkon certifikovanej pracovnej činnosti,
úradne overená kópia rozhodnutia o uznaní rovnocennosti diplomu o vzdelaní na
výkon zdravotníckeho povolania Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
v prípade, ak zdravotnícky pracovník študoval v zahraničí,
e) úradne overená kópia rozhodnutia o uznaní rovnocennosti špecializačného diplomu
alebo certifikátu MZ SR v prípade, ak zdravotnícky pracovník študoval v zahraničí,
f) úradne overená kópia maturitného vysvedčenia,
g) úradne overená kópia dokladu o získaní osvedčenia o absolvovaní prípravy alebo
špeciálnej prípravy pre výkon práce v zdravotníctve, a to vždy, ak ide o povolanie
v kategórii iných zdravotníckych pracovníkov. V prípade, že iný zdravotnícky
pracovník absolvoval strednú zdravotnícku školu, toto osvedčenie sa nevyžaduje.
a)
b)
c)
d)

O platnosti diplomov, vysvedčení, osvedčení, certifikátov a ostatných dokladov o vzdelaní
vydaného zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi v súlade so zákonom
č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 293/2007 Z. z.“) rozhodujú:
a)
b)
c)

d)

e)

podľa § 1 a § 8 zákona č. 293/2007 Z. z. uznáva doklad o vzdelaní na výkon
príslušného zdravotníckeho povolania Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 578/2004 Z. z. doklady o špecializácii a certifikáty
vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi, uznáva MZ SR,
ak je potrebné ku ktorémukoľvek schváleniu diplomu doškolenie a zloženie skúšky (z
dôvodov, že obsah a rozsah vzdelania v cudzine nezodpovedá predpisom o vzdelaní
v Slovenskej republike), doklad o zložení doplňujúcej skúšky neznamená schválenie
diplomu vydaného v cudzine, ale musí byť vykonané schválenie diplomu podľa
predchádzajúceho písm. a) alebo b),
diplomy o vzdelaní a špecializácii vydané v predchádzajúcom štátnom zriadení pred
vznikom Slovenskej republiky (01.01.1993) sú pre účely pridelenia kódu
zdravotníckeho pracovníka platné bez akéhokoľvek ďalšieho schvaľovania,
úrad nevyžaduje doklad o uznaní vzdelania na výkon odborných pracovných činností,
ktorého získavanie sa začalo na území bývalého Československa pred 01.01.1993
(nevzťahuje sa na doklady o špecializácii a certifikátov).

Podaná žiadosť je zaevidovaná v IS úradu a následne je odstúpená na vybavenie
zodpovednému zamestnancovi. Úrad - pobočka úradu pridelí kód na tlačive (Pridelenie kódu
zdravotníckeho pracovníka“ F-280). V IS úradu systém vytvorí kód zdravotníckeho pracovníka a
automaticky ho zaradí do registra kódov zdravotníckych pracovníkov. Na webovom sídle úradu
je možné overiť kód zdravotníckeho pracovníka.
Dátum vystavenia dokladu o pridelení kódu zdravotníckeho pracovníka je zhodný s príslušným
kalendárnym dňom, v ktorom bol doklad o pridelení vystavený, t. j. od tohto dátumu je
oprávnený zdravotnícky pracovník používať kód zdravotníckeho pracovníka.
2) Pozastavenie oprávnenia používať kód zdravotníckeho pracovníka
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Oprávnenie používať kód zdravotníckeho pracovníka úrad pozastaví a vykoná sa úkonom
úradu (Pozastavenie oprávnenia používať kód zdravotníckeho pracovníka F-278):
a)
b)
c)

na základe dočasného pozastavenia licencie príslušnou komorou v prípadoch, ktoré
upravuje § 73 zákona č. 578/2004 Z. z.,
na základe rozhodnutia súdu o pozastavení činnosti,
na základe žiadosti osoby, ktorá požiadala o pridelenie kódu (Žiadosť o pozastavenie
oprávnenie používať kód zdravotníckeho pracovníka F-301).

Úrad - pobočka úradu pozastaví oprávnenie používať kód zdravotníckeho pracovníka na tlačive
(Pozastavenie oprávnenia používať kód zdravotníckeho pracovníka F-278) a oznámi to
držiteľovi kódu zdravotníckeho pracovníka.
3) Ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka
Úrad ukončí platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka a vykoná sa úkonom úradu (Ukončenie
platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka F-274):
a)
b)
c)

d)
e)
f)

po úmrtí držiteľa kódu zdravotníckeho pracovníka alebo po jeho vyhlásení za
mŕtveho,
v prípade nesprávne prideleného kódu zdravotníckeho pracovníka,
ak lekár alebo zubný lekár požiadal o pridelenie ďalšieho kódu zdravotníckeho
pracovníka, a to na základe získania prvej špecializácie (v tej kategórii, ktorá
zodpovedá návestiu, týka sa kódov zdravotníckeho pracovníka, kde na mieste sll je
subkód študijného odboru alebo subkód 088),
na základe zrušenia licencie príslušnou komorou z dôvodov upravených v § 74
zákona č. 578/2004 Z. z.,
na základe rozhodnutia súdu o zákaze činnosti,
na základe žiadosti osoby, ktorá požiadala o pridelenie kódu (Žiadosť o ukončenie
platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka F-303).

Úrad - pobočka úradu ukončí platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka na tlačive (Ukončenie
platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka F-274). Ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho
pracovníka oznámi držiteľovi kódu zdravotníckeho pracovníka, s výnimkou prípadov ukončenia
platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka po úmrtí držiteľa kódu zdravotníckeho pracovníka
alebo po jeho vyhlásení za mŕtveho.
4) Hlásenie zmien
V prípade zmeny mena alebo priezviska (napr. z dôvodu uzavretia manželstva), je zdravotnícky
pracovník povinný túto zmenu písomne nahlásiť úradu - príslušnej pobočke úradu a túto zmenu
preukázať doložením príslušného úradne overeného dokladu (napr. sobášny list). V prípade
takejto zmeny sa zdravotníckemu pracovníkovi neprideľujú nové kódy, ale príslušná pobočka
úradu vystaví nový doklad (originál/duplikát) o pridelení kódov zdravotníckeho pracovníka so
zmenenými údajmi.

Článok 7
Obsah kódu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
1) Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti má desať znakov v
P99999sppyzz. Časť kódu v tvare p99999 je identifikátor poskytovateľa.

tvare

tvar
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2) Kód sa skladá z návestia P označujúceho kategóriu poskytovateľa. Každý poskytovateľ
môže mať viac návestí, napríklad P a T, ak boli jednému poskytovateľovi vydané
povolenia od rôznych povoľovacích orgánov. Návestie P môže byť priradené v
identifikátore poskytovateľa, napríklad, ak ide o právnickú osobu, ktorá prevádzkuje
ambulanciu v oftalmológii na základe povolenia samosprávneho kraja a návestie T môže
byť priradené v identifikátore toho istého poskytovateľa, ak ide o právnickú osobu, ktorá
prevádzkuje aj očnú optiku na základe živnostenského oprávnenia. V oboch prípadoch
sa však priradí v kóde toho istého poskytovateľa iba jedno unikátne generované
päťmiestne číslo. Podobne je to aj v prípade poskytovateľa, ktorý prevádzkuje napríklad
stomatológiu a zubnú techniku (Kategórie poskytovateľa F-282),
3) Druhá časť kódu je vygenerované jedinečné päťmiestne číslo 99999,
4) Tretia časť kódu v tvare spp je trojmiestny subkód označujúci odbornú činnosť.
(Subkódy odbornosti zdravotníckych zariadení F-287),
5) Štvrtá časť kódu y je subkód označujúci druh odbornej činnosti (oddelenie, ambulancia,
pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a pod.) (Kategórie
poskytovateľa F-282),
6) Piata časť kódu zz označuje poradové číslo rovnakého druhu odbornej činnosti.

Článok 8
Postup úradu pri tvorbe kódu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
1) Každý poskytovateľ má jedno unikátne päťmiestne číslo v identifikátore poskytovateľa.
Kód poskytovateľa vznikne priradením spp, y a zz k identifikátoru poskytovateľa. Kód
poskytovateľa prideľuje úrad - pobočka úradu na základe žiadosti. Podaná žiadosť je
zaevidovaná v IS úradu a následne je odstúpená na vybavenie zodpovednému
zamestnancovi.
2) Kód sa prideľuje každému poskytovateľovi bez ohľadu na zmluvný vzťah so zdravotnou
poisťovňou. Úrad - pobočka úradu pridelí kód na tlačive (Pridelenie kódu poskytovateľa
F-279). V IS úradu systém vytvorí kód poskytovateľa a automaticky ho zaradí do registra
kódov poskytovateľov. Na webovom sídle úradu je možné overiť kód poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti.
3) Úrad - pobočka úradu prideľuje subkód y a poradové číslo útvaru zz.
4) Pri vzniku nových odborných činností úrad doplní nové položky, ktoré sa stanú súčasťou
príslušnej prílohy.
5) Dátum vystavenia dokladu o pridelení kódu poskytovateľa je zhodný s príslušným
kalendárnym dňom, v ktorom bol doklad o pridelení vystavený, t. j. od tohto dátumu je
oprávnený poskytovateľ používať kód (kódy). Ak príslušný orgán vydal povolenie s
dátumom právoplatnosti neskorším, ako je dátum doručenia žiadosti o pridelenie kódu
poskytovateľa, je dátum pridelenia kódu poskytovateľa zhodný s neskorším dátumom
právoplatnosti uvedeným v povolení príslušného orgánu.
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Článok 9
Postup úradu pri prideľovaní, pozastavení a ukončení platnosti kódu
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona č.
581/2004 Z. z.
1) Postup úradu pri prideľovaní kódu poskytovateľa
O pridelenie kódu poskytovateľa je potrebné požiadať úrad - pobočku úradu na predpísanom
tlačive (Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa F-276). Tento kód jednoznačne identifikuje
odbornú činnosť poskytovateľa.
Kódy poskytovateľa prideľuje úrad - príslušná pobočka úradu. Na určenie príslušnosti pobočky
úradu je rozhodujúca v prípade fyzickej osoby adresa trvalého pobytu poskytovateľa, v prípade
právnickej osoby adresa sídla poskytovateľa.
Kód poskytovateľa sa prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám na základe úradne
overeného rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len
„povolenie“) ministerstva zdravotníctva, samosprávneho kraja, Štátnej kúpeľnej komisie,
licencie príslušnej komory na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského
oprávnenia.
V prípade, že o pridelenie kódu požiada iná ako oprávnená osoba, je potrebné dokladovať
úradne overenú plnú moc na zastupovanie v predmetnej veci od oprávnenej osoby
(poskytovateľ FO, štatutárny orgán poskytovateľa PO)
Kód poskytovateľa sa prideľuje na dobu neurčitú, pokiaľ nedôjde k ukončeniu platnosti
oprávnenia (povolenia, licencie, živnostenského oprávnenia).
Medzi potrebné doklady na pridelenie kódu poskytovateľa v prípade fyzickej osoby podľa
kategórie poskytovateľa (Kategórie poskytovateľa F-282) patrí:
a) kategória „O“ fyzická osoba:

žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa,

úradne overená kópia rozhodnutia orgánu príslušného na vydanie povolenia
podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z.,

úradne overená kópia dokladu o pridelení IČO Štatistickým úradom Slovenskej
republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) alebo úradne overený výpis zo živnostenského
registra,

úradne overená kópia licencie na výkon zdravotníckeho povolania,

v prípade výdajne a servisu ortopedicko-protetických a audio - protetických
zdravotníckych pomôcok predkladá žiadateľ úradne overené doklady
o dosiahnutom odbornom vzdelaní a dĺžke odbornej praxe,
b) kategória „R“ fyzická osoba:

žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa, úradne overená kópia licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe,

úradne overená kópia dokladu o pridelení IČO,
c) kategória „S“ fyzická osoba:

žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa,

úradne overená kópia výpisu zo živnostenského registra,
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v prípade očnej optiky a zubnej techniky predkladá žiadateľ aj úradne overený
doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní a dĺžke odbornej praxe.

Medzi potrebné doklady na pridelenie kódu poskytovateľa v prípade právnickej osoby podľa
kategórie poskytovateľa (Kategórie poskytovateľa F-282) patrí:
a) kategória „P“ právnická osoba:

žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa,

úradne overená kópia rozhodnutia orgánu príslušného na vydanie povolenia
podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z.,

úradne overený výpis z obchodného registra,

v prípade zdravotnej starostlivosti s viacerými organizačnými jednotkami úradne
overená kópia organizačnej štruktúry podľa organizačného poriadku schváleného
zriaďovateľom, ak bola organizačná štruktúra vydaná,

úradne overená kópia licencie na výkon odborného zástupcu vydaná príslušnou
komorou,

v prípade výdajne a servisu ortopedicko-protetických a audio - protetických
zdravotníckych pomôcok predkladá žiadateľ doklad o dosiahnutom odbornom
vzdelaní a dĺžke odbornej praxe,
b) kategória „T“ právnická osoba:

žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa,

úradne overená kópia výpisu zo živnostenského registra,

úradne overený výpis z obchodného registra,

v prípade očnej optiky a zubnej techniky predkladá žiadateľ aj doklad
o dosiahnutom odbornom vzdelaní a dĺžke odbornej praxe.
Ak vo výpise z obchodného registra nie je zapísaný predmet podnikania v oblasti poskytovania
zdravotnej starostlivosti, žiadateľ o pridelenie kódu poskytovateľa doloží čestné prehlásenie
o dodatočnom doručení výpisu z obchodného registra (Čestné vyhlásenie poskytovateľa F275).
V prípade, že žiadateľ nedodrží stanovenú lehotu na doručenie výpisu z obchodného registra so
zapísaným predmetom podnikania, bude mu bez ďalšieho upozornenia pozastavené
oprávnenie používať kód poskytovateľa až do doby doručenia aktuálneho výpisu z obchodného
registra.
Podľa predchádzajúcich článkov sa prideľujú kódy poskytovateľa:

ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

ústavnej zdravotnej starostlivosti,

lekárenskej starostlivosti,

služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá
nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami.
Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:
a) ambulancia

všeobecná,

špecializovaná,

lekárskej služby prvej pomoci

lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých,
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lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast,

špecializovaná zubno-lekárska služba prvej pomoci,
b) záchrannej zdravotnej služby

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,

ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
stacionár,
poliklinika,
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
mobilný hospic.

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:
a) nemocnica

všeobecná,

špecializovaná,

liečebňa,

hospic,

dom ošetrovateľskej starostlivosti,

prírodné liečebné kúpele,

kúpeľná liečebňa,

zariadenie biomedicínskeho výskumu.
Zariadenia lekárenskej starostlivosti sú:
a) verejná lekáreň,
b) nemocničná lekáreň (kód sa neprideľuje),
c) nemocničná lekáreň s oddelením výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín verejnosti,
d) výdajne zdravotníckych pomôcok

výdajňa zdravotníckych pomôcok,

výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok,

výdajňa audio - protetických zdravotníckych pomôcok.
Poskytovateľ služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je dopravca.
Poskytovatelia služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá
nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami, sú:
a) očná optika,
b) zubná technika.
2) Pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa
Poskytovateľovi môže byť pozastavené oprávnenie používať kód poskytovateľa a vykonáva sa
úkonom úradu (Pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa F-277):
a)

na základe rozhodnutia orgánu, ktorý povolenie, licenciu alebo živnostenské
oprávnenie vydal,
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na základe žiadosti poskytovateľa, ak je v súlade s rozhodnutím orgánu, ktorý
rozhodnutie vydal (Žiadosť o pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa
F-300),
ak vo výpise z obchodného registra nie je dodatočne zapísaný predmet podnikania
v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
na základe nepredloženia požadovaných dokladov po písomnej výzve úradu.

Úrad - pobočka úradu pozastaví oprávnenie používať kód poskytovateľa na tlačive
(Pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa F-277). V rozhodnutí o pozastavení
oprávnenia používať kód poskytovateľa úrad vyznačuje aj dátum, odkedy sa oprávnenie
používať kód pozastavuje a oznámi držiteľovi kódu.
Pri pozastavení oprávnenia používať kód poskytovateľa, je dátum pozastavenia zhodný s
dátumom uvedenom v rozhodnutí povoľovacieho orgánu. Pri pozastavení na žiadosť
poskytovateľa, ak nie je v rozpore s rozhodnutím povoľovacieho orgánu, je dátum pozastavenia
zhodný s dátumom v rozhodnutí povoľovacieho orgánu. Pri pozastavení z dôvodu, ak vo výpise
z obchodného registra nie je dodatočne zapísaný predmet, je dátum pozastavenia prvý deň
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na doloženie dokladu.
Pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa úrad - pobočka úradu oznámi
dotknutému poskytovateľovi, s výnimkou úmrtia poskytovateľa ako fyzickej osoby.
3) Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa
Kód poskytovateľa môže byť trvalo ukončený a vykonáva sa úkonom úradu (Ukončenie
platnosti kódu poskytovateľa F-273):
a)

na základe právoplatného rozhodnutia orgánu, ktorý povolenie, licenciu alebo
živnostenské oprávnenie vydal,

b)

na základe žiadosti poskytovateľa, ak je v súlade s rozhodnutím orgánu, ktorý
rozhodnutie vydal.

Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa sa vykoná:
a) v prípade fyzickej osoby:

na základe rozhodnutia súdu o uložení trestu zákazu činnosti,

na podnet orgánu, ktorý vydal povolenie, v prípade zrušenia povolenia,

na podnet komory, ktorá vydala licenciu,

na základe žiadosti poskytovateľa, ak je v súlade s rozhodnutím orgánu, ktorý
rozhodnutie vydal (Žiadosť o ukončenie platnosti kódu poskytovateľa F-302),

na základe oznámenia o úmrtí fyzickej osoby alebo vyhlásenia za mŕtveho,
b)





v prípade nesprávne prideleného kódu poskytovateľa.
v prípade právnickej osoby:
na podnet orgánu, ktorý vydal povolenie, v prípade zrušenia povolenia,
v prípade zániku právnickej osoby,
na základe žiadosti poskytovateľa, ak je v súlade s rozhodnutím orgánu, ktorý
rozhodnutie vydal (Žiadosť o ukončenie platnosti kódu poskytovateľa F-302),
v prípade nesprávne prideleného kódu poskytovateľa.
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V rozhodnutí o ukončení platnosti kódu poskytovateľa úrad určí aj deň, odkedy kód
poskytovateľa ukončí.
Úrad - pobočka úradu ukončí platnosť kódu poskytovateľa na tlačive (Ukončenie platnosti kódu
poskytovateľa F-273).
Pri ukončení platnosti kódu poskytovateľa je dátum ukončenia zhodný s dátumom zrušenia
odbornej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti poskytovateľa. Pri ukončení na žiadosť
poskytovateľa, ak nie je v rozpore s rozhodnutím povoľovacieho orgánu, je dátum ukončenia
zhodný s dátumom v rozhodnutí povoľovacieho orgánu. Ukončenie platnosti kódu
poskytovateľa úrad - pobočka úradu oznámi dotknutému poskytovateľovi s výnimkou úmrtia
poskytovateľa, ktorý je fyzickou osobou.
4) Hlásenie zmien
Poskytovateľ v prípade zmeny sídla, prevádzky, štatutárov, odborných zástupcov, názvu a pod.
túto zmenu písomne nahlási úradu - príslušnej pobočke a preukáže ju doložením príslušného
úradne overeného dokladu (napr. rozhodnutie, výpis z obchodného registra, licencia príslušnej
komory a pod.). V prípade takejto zmeny sa poskytovateľovi neprideľujú nové kódy, ale
príslušná pobočka úradu zaeviduje zmeny a v prípade potreby, ak sa zmeny dotýkajú údajov na
dekréte, vydá dekrét s príslušnými zmenami poskytovateľovi.
Ak oprávnený orgán vydá povolenie na nové odborné činnosti poskytovateľa, pobočka úradu
pridelí nový kód poskytovateľa pre novovzniknuté odborné činnosti, vždy s pôvodným
identifikátorom poskytovateľa a až na základe žiadosti poskytovateľa.
Ak poskytovateľ obnoví zrušenú odbornú činnosť s tým istým IČO - om, úrad - pobočka pridelí
kód poskytovateľa s tým istým identifikátorom, subkódom odborného zamerania („spp“), druhom
odborného útvaru („y“), ale s novým poradovým číslom („zz“).
Ak oprávnený orgán vydá nové povolenie, pričom sa mení IČO poskytovateľa, pobočka úradu
pridelí nový kód poskytovateľa s novým identifikátorom poskytovateľa.
V prípade, že povoľovací orgán zašle pobočke na vedomie vydané rozhodnutie alebo
oznámenie o zmenách, úrad - pobočka úradu zaeviduje všetky vykonané zmeny
u poskytovateľa do IS úradu. V prípade, že je potrebné priložiť k vykonaným zmenám aj ďalšie
doklady, ako sú licencie z komory, výpis z obchodného registra a pod., úrad - pobočka úradu si
ich vyžiada od poskytovateľa a dodatočne ich zaeviduje do IS úradu a založí fyzicky do spisu.

Článok 10
Postup úradu pri tvorbe kódu poskytovateľa zariadeniam sociálnych služieb a
zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie
sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Úrad ich zaradí do
kategórie „U“ - iný spôsob poskytovania služieb v zdravotníctve.
Druh útvaru je definovaný parametrom „y“ ktorý sa použije, ak ide o odbornú činnosť
realizovanú na organizačných jednotkách poskytovateľa, definovaných ako pracovisko.
Na obsah kódu sa vzťahuje článok 7 tohto metodického usmernenia.
UPOZORNENIE: Kópia tohto dokumentu nie je platná, ak nie je podpísaná správcom dokumentácie (SD) alebo osobou ním určenou. Ak sa vydá nová verzia tohto dokumentu,
starý výtlačok odovzdajte prosím SD.
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Článok 11
Postup úradu pri prideľovaní, pozastavení a ukončení platnosti kódu zariadeniam
sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
1) Postup úradu pri prideľovaní, pozastavení a ukončení platnosti kódu zariadenia
sociálnych služieb
Podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. môžu vybrané zariadenia sociálnych služieb na základe
rozhodnutia zriaďovateľa poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú poskytujú zamestnanci
zariadenia spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania (zdravotnícki pracovníci).
Vybrané zariadenia sociálnych služieb, ktoré môžu na základe rozhodnutia zriaďovateľa
poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť sú:
a)
b)
c)
d)

zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby,
domov sociálnych služieb,
špecializované zariadenie.

Zriaďovateľom verejného poskytovateľa sociálnej služby je:
a) obec,
b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,
c) právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným
celkom.
Zriaďovateľom neverejného poskytovateľa sociálnej služby je:
a) iná osoba.
Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do
registra, ktorý vedie vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“). Oprávnenie poskytovať sociálnu
službu vzniká odo dňa zápisu do registra. Register je verejný, každý má právo nazrieť do neho
a požadovať z neho výpis.
V prípade, že poskytovateľ sociálnej služby požiada o kód poskytovateľa, úrad - pobočka úradu
bude vyžadovať tieto doklady:
a) kategória fyzická osoba:

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb (F-306),

úradne overená kópia výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb,

úradne overená kópia dokladu o pridelení IČO ŠÚ SR alebo úradne overený
výpis zo živnostenského registra,

poverenie zodpovednej osoby štatutárom organizácie,

úradne overené kópie dokladov o vzdelaní zodpovednej osoby,
b) kategória právnická osoba:

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb (F-306),

úradne overená kópia výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb,

úradne overený výpis z obchodného registra alebo úradne overená kópia
dokladu o pridelení IČO ŠÚ SR,
UPOZORNENIE: Kópia tohto dokumentu nie je platná, ak nie je podpísaná správcom dokumentácie (SD) alebo osobou ním určenou. Ak sa vydá nová verzia tohto dokumentu,
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poverenie zodpovednej osoby štatutárom organizácie,
úradne overené kópie dokladov o vzdelaní zodpovednej osoby,
v prípade poskytovateľa s viacerými organizačnými jednotkami úradne overená
kópia organizačnej štruktúry podľa organizačného poriadku schváleného
zriaďovateľom, ak bola organizačná štruktúra vydaná.

V prípade, že ide o verejného poskytovateľa sociálnej služby, zriaďovaciu listinu.
Tlačivá pre pridelenie, pozastavenie a ukončenie číselných kódov zariadení sociálnych služieb
sú:




Pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb (F-304)
Pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa - zariadenie sociálnych
služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (F-307)
Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb a
zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (F-305)

Na postup úradu – pobočky úradu pri pridelení, pozastavení a ukončení číselných kódov sa
primerane vzťahuje článok 9 tohto metodického usmernenia. Zároveň sa primerane vzťahujú aj
ustanovenia tohto metodického usmernenia o postupe pri hlásení zmien.

2) Postup úradu pri prideľovaní, pozastavení a ukončení platnosti kódu zariadenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Podľa § 47a zákona č. 305/2005 Z. z. môžu vybrané zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately na základe rozhodnutia zriaďovateľa poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť,
ktorú poskytujú zamestnanci zariadenia spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho
povolania (zdravotnícki pracovníci).
Vybrané zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré môžu na základe
rozhodnutia zriaďovateľa poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť sú:
a)
b)
c)
d)

detský domov,
detský domov pre maloletých bez sprievodu,
krízové stredisko,
resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak závislých.

Zriaďovateľom zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je:
a)
b)
c)
d)

orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
obec,
vyšší územný celok,
akreditovaný subjekt.

VÚC vedie evidenciu zariadení zriadených podľa zákona č. 305/2005 Z. z. na svojom území.
V prípade, že poskytovateľ sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiada o kód
poskytovateľa, úrad - pobočka úradu bude vyžadovať tieto doklady:
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a) kategória fyzická osoba:

žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa,

potvrdenie VÚC, že je evidovaný,

úradne overená kópia dokladu o pridelení IČO ŠÚ SR alebo úradne overený
výpis zo živnostenského registra,

poverenie zodpovednej osoby štatutárom organizácie,

úradne overené kópie dokladov o vzdelaní zodpovednej osoby,
b) kategória právnická osoba:

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately (F-264),

potvrdenie VÚC, že je evidovaný,

úradne overený výpis z obchodného registra,

poverenie zodpovednej osoby štatutárom organizácie,

úradne overené kópie dokladov o vzdelaní zodpovednej osoby,

v prípade poskytovateľa s viacerými organizačnými jednotkami úradne overená
kópia organizačnej štruktúry podľa organizačného poriadku schváleného
zriaďovateľom, ak bola organizačná štruktúra vydaná.
V prípade, že zriaďovateľom je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec,
VÚC, zriaďovaciu listinu.
V prípade, že zriaďovateľom je akreditovaný subjekt, doklad o akreditácii.
Tlačivá pre prideľovanie, pozastavenie a ukončenie číselných kódov zariadení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately:




Pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately (F-263)
Pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa - zariadenie sociálnych
služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (F-307)
Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately (F- 305)

Na postup úradu – pobočky úradu pri pridelení, pozastavení a ukončení číselných kódov sa
primerane
vzťahuje
článok
9
tohto
metodického
usmernenia.
Zároveň
sa primerane vzťahujú aj ustanovenia tohto metodického usmernenia o postupe pri hlásení
zmien.

Článok 12
Oznamovanie rozhodnutí zdravotným poisťovniam
Úrad poskytuje zdravotným poisťovniam (ďalej len „ZP“) v elektronickej podobe údaje
o pridelených, pozastavených a ukončených kódoch zdravotníckych pracovníkov
a poskytovateľov do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci
kalendárny mesiac.
Úrad poskytuje NCZI v elektronickej podobe údaje o pridelených, pozastavených a ukončených
kódoch zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov podľa príslušných právnych predpisov.

UPOZORNENIE: Kópia tohto dokumentu nie je platná, ak nie je podpísaná správcom dokumentácie (SD) alebo osobou ním určenou. Ak sa vydá nová verzia tohto dokumentu,
starý výtlačok odovzdajte prosím SD.
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Úrad poskytuje VÚC na svojom webovom sídle v elektronickej podobe údaje o pridelených,
pozastavených a ukončených kódoch zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov za
predchádzajúci kalendárny mesiac.

Článok 12
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
Metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom vydania.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto metodického usmernenia sa ruší metodické usmernenie č.
4/2013 ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších noviel.
Kódy lekárov a kódy poskytovateľov pridelené podľa predchádzajúcich metodických usmernení
ostávajú naďalej v platnosti.
Použité skratky :
IS
MZ SR
PZS
sll
spp
NCZI
VÚC
ŠÚ SR

Informačný systém
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
Register kódov zdravotníckych pracovníkov
Register kódov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Národné centrum zdravotníckych informácií Slovenskej republiky
Vyšší územný celok
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Čestné vyhlásenie poskytovateľa F-275
Kategórie a zdravotnícke povolania F-281
Kategórie poskytovateľa F-282
Pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa F-277
Pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb a
zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately F-307
Pozastavenie oprávnenia používať kód zdravotníckeho pracovníka F-278
Pridelenie kódu poskytovateľa F-279
Pridelenie kódu poskytovateľa – zariadenie sociálnych služieb F-304
Pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately F-263
Pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka F-280
Subkódy odbornosti lekárov, zubných lekárov a zdravotníckych pracovníkov F-283
Subkódy odbornosti zdravotníckych zariadení F-287
Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa F-273
Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa – zariadenie sociálnych služieb a zariadenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately F-305
Ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka F-274
Žiadosť o pozastavenie oprávnenie používať kód zdravotníckeho pracovníka F-301
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Žiadosť o pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa F-300
Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa F-276
Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa – zariadenie sociálnych služieb F-306
Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa – zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately F-264
Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka F-284
Žiadosť o ukončenie platnosti kódu poskytovateľa F-302
Žiadosť o ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka F-303

V Bratislave, dňa 23.12.2014.

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA
predsedníčka
v. r.
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