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 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sprístupnil službu portálu úradu, 
ktorá slúži na overovanie poistných vzťahov poistencov a na overovanie nových kódov 
lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti tak majú prístup k aktuálnym informáciám, ktoré sú v dôsledku zmeny 
poistných vzťahov poistencami pre nich kľúčové.  
 Účelom usmernenia je uľahčiť širokej aj odbornej verejnosti prístup k informáciám 
zo zoznamov a registrov úradu a zadefinovať postup pri získavaní týchto informácií. 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva toto 

metodické usmernenie v súlade s § 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“). 

 
2) Úrad v súlade s § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 prideľuje číselné kódy 

lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a podľa § 20 ods. 1 písm. e) bod 
5 toho istého zákona vedie zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. 

 
 

Čl. 2 
Portál úradu 

 
1) Portál úradu je základným východiskovým bodom pre overenie poistného vzťahu 

a kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len 
„poskytovateľ“).  Informácia získaná prostredníctvom portálu je informáciou, 
ktorou v danom čase disponuje úrad. 

 
2) Portál pozostáva z dvoch častí: 

a) verejnej – určenej pre širokú verejnosť 
b) neverejnej – určenej pre poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí  

majú pridelený kód poskytovateľa alebo kód lekára. 
 

3) Obidve časti portálu sú prístupné na adrese https://portal.udzs.sk 
 

4) Portál umožňuje registráciu poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov. 
Registrácia umožní poskytovateľom a zdravotníckym pracovníkom využívať 
rozšírené možnosti portálu, akou je napr. možnosť hromadného overenia poistných 
vzťahov. 

 
 

Čl. 3 
Verejná časť portálu 

 
1) Verejná časť portálu slúži na overenie aktuálneho poistného vzťahu  a na overenie 

kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
 

2) Pri používaní portálu je potrebné riadiť sa pokynmi uvedenými na portáli úradu. 
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Čl. 4 
Neverejná časť portálu 

 
1) Neverejná časť portálu je určená len registrovaným poskytovateľom 

a zdravotníckym pracovníkom. 
 

2) Pri registrácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka 
je potrebné riadiť sa pokynmi uvedenými na portáli úradu. 

 
 

Čl. 5 
Hromadné overovanie poistných vzťahov 

 
1) Registrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym 

pracovníkom umožňuje portál hromadné overovanie poistných vzťahov formou 
dávky 515 definovanej v prílohe č. 1. Dávku užívateľ nahráva priamo na portál. 

  
2) V jednej dávke je možné overiť maximálne 9 999 poistných vzťahov. 

 
3) Výsledkom overenia je dávka 535 definovaná v prílohe č. 2. Táto dávka je prístupná 

registrovanému užívateľovi priamo na portáli. 
 

4) Pri hromadnom overovaní poistných vzťahov je potrebné riadiť sa pokynmi 
uvedenými na portáli úradu. 

 
 

Čl. 6 
Overovanie kódov lekárov a poskytovateľov 

 
1) V časti overovania lekárov resp. vybraných pracovníkov v zdravotníctve je možné 

získať informácie o všetkých aktuálne platných kódoch vyhľadaného lekára resp. 
vybraného pracovníka v zdravotníctve s uvedením príslušnej špecializácie „sll“ 
slovom. 

 
2) V časti overovania poskytovateľa je možné získať informácie o všetkých aktuálne 

platných kódoch vyhľadaného poskytovateľa s uvedením príslušnej odbornosti 
útvaru „spp“ a druhu útvaru „y“ slovom.  

 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Spôsob overovania poistných vzťahov a kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti uvedený v tomto  metodickom usmernení je v súlade so zákonom 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení  neskorších predpisov. 

 
2) Kontaktná adresa pre riešenie technických a administratívnych otázok je 

portal@udzs.sk. 
 

3) Pri neúspešnom overení poistného vzťahu (napr. zadané zlé rodné číslo) je potrebné 
kontaktovať subjekt, od ktorého užívateľ nesprávnu informáciu získal. Portál 
neoveruje správnosť rodných čísiel. 
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Čl. 8 
Účinnosť 

 
Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňa 13.2.2007 
 
 
 
       MUDr. Richard Demovič, PhD. 
        predseda úradu 
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Príloha č. 1  
metodického usmernenia  

č. 4/2007 
 

Štruktúra vstupného súboru hromadného overenia poistných vzťahov 
 
Štruktúra vety:  
Poradové číslo riadku|Meno|Priezvisko|Rodné číslo| 
  
Popis dávky:   Dávka na overenie poistného vzťahu na portáli UDZS 

Smer:    lekár alebo PZS  -> portál UDZS 
Typ dávky:   515 
Početnosť:   priebežne 
Formát súboru:   textový súbor bez diakritiky alebo kódovanie UTF-8 
Zloženie názvu súboru dávky: P99999_515.txt alebo L99999_515.txt, kde P99999 
alebo L99999 je prvých 6 znakov kódu PZS alebo lekára. Dávka je generovaná ako jeden 
súbor. 
Oddeľovací znak:          |  
Forma prenosu:            nahranie registrovaným užívateľom portálu UDZS priamo na 
portál UDZS  
 
riadok – hlavička:  
 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Typ dávky P 3-3 INT  
2 Kód lekára alebo 

poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, 
prvých 6 znakov 

P 6-6 CHAR L99999 alebo P99999 
 

3 Počet riadkov v dávke P 1-4 INT 9999 (pr.: 23) 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám   
Kód lekára / poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:  podľa prideleného kódu 
Počet riadkov v dávke:      udáva sa bez prvého riadku 
dávky 
 

1. až n-tý riadok – telo dávky:  
 

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Poradové číslo riadku P 1-4 INT  
2 Meno N 1-24 CHAR  
3 Priezvisko N 1-36 CHAR  
4 Rodné číslo  

(identifikačné číslo) 
P 9-10 CHAR pr.RČ:7804206345 
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Príloha č. 2  
metodického usmernenia  

č. 4/2007 
 

Štruktúra výstupného súboru hromadného overenia poistných vzťahov 
 
Štruktúra vety:  
Poradové číslo riadku|výsledok overenia|kód zdravotnej poisťovne z CRP|kód zdravotnej 
poisťovne pri zmene zdravotnej poisťovne|poznámka| 
 
Popis dávky: Výstupná dávka overenia poistného vzťahu na portáli 

UDZS 

Smer:    portál UDZS  -> lekár alebo PZS   
Typ dávky:   535 
Početnosť:   priebežne 
Formát súboru:   textový súbor bez diakritiky alebo kódovanie UTF-8 
Zloženie názvu súboru dávky: P99999_535.txt alebo L99999_535.txt, P99999 alebo 
L99999 je prvých 6 znakov kódu PZS alebo lekára. Dávka je generovaná ako jeden súbor.  
Forma prenosu:  súbor si registrovaný užívateľ portálu UDZS stiahne priamo 
z portálu UDZS 
 
1. riadok – hlavička:  
 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Typ dávky P 3-3 INT  
2 Kód lekára alebo 

poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, prvých 6 znakov 

P 6-6 CHAR L99999 alebo 
P99999 

 
3 Dátum aktuálnosti CRP P 8-8 DATE RRRRDDMM 
4 Počet riadkov v dávke P 1-4 INT 9999 (pr.: 23) 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám   
Kód lekára / poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:  podľa prideleného kódu 
Dátum aktuálnosti CRP:  rok, mesiac, deň ku ktorému je 

CRP aktuálny 
Počet riadkov v dávke:      udáva sa bez prvého riadku 
dávky 
 
2. až n-tý riadok - telo dávky:  

 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Poradové číslo riadku dávky 515 P 1-4 INT  
2 Výsledok overenia P 1-1 INT 0/1 
3 Kód ZP z CRP P 2-2 INT napr. 21 
4 Kód ZP pri zmene ZP P 2-2 INT napr. 21 
5 Poznámka N 1-255 CHAR  

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám   
Kód zdravotnej poisťovne z CRP: podľa číselníka ZP 
Výsledok overenia:   0 – overenie nebolo úspešné 
     1 – overenie bolo úspešné 
Kód ZP pri zmene ZP: podľa číselníka ZP, informácia z registra oznámení 

o prijatých prihláškach na zmenu ZP 
Poznámka: slovný popis niektorých výsledkov overenie, napr. 

„Poistenec so zadaným menom a rodným číslom sa 
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nenachádza v centrálnom registri poistencov“ alebo  
„poistenec má k uvedenému dátumu ukončený PV dňa 
dd.mm.rrrr v poisťovni xx z dôvodu yy“ 


