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Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto metodické usmernenie vydáva 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. 
 
 Pre zjednodušenie postupu pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia úrad 
prideľuje identifikačné čísla osobám, ktoré sú zúčastnené na verejnom zdravotnom poistení 
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 Z. z.“) a nebolo im pridelené rodné číslo 
z Registra obyvateľov SR. Štruktúru identifikačného čísla a postup úradu pri jeho 
prideľovaní  popisuje  metodické usmernenie č. 5/2006 v znení neskorších úprav.  
 
 Toto metodické usmernenie popisuje úpravy dátových rozhraní vstupných 
a výstupných dávok centrálneho registra poistencov a úpravy zodpovedajúcich 
syntaktických a sémantických kontrol, ktoré bolo potrebné vykonať z dôvodu prideľovania 
identifikačných čísiel vyššie uvedeným osobám. Pôvodné dátové rozhrania a syntaktické 
a sémantické kontroly centrálneho registra poistencov sú popísané v smernici č. 44/2005 
(Správa centrálneho registra poistencov) v znení neskorších úprav.  
 
 

Čl. 2 
Vstupné dávky do CRP 

 
Dávka 910   Mesačné zmeny poistenosti ZP 
 
Identifikácia dávky 
Riadok tela dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Nut-

nosť 
Poznámka 

1.  
Poradové číslo 
riadku 

I 7 P Jednoznačný identifikátor riadku v danej dávke. 

2.  IDZP C 12 P 
Identifikátor poistenca danej poisťovne. Tento 
údaj nie je možné meniť ani v registri danej ZP 
ani v registri CRP. 

3.  

Rodné číslo 
poistenca/ 
Identifikačné číslo 
poistenca* 

C 10 P 

Rodné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom (medzera). 
Identifikačné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Na tretej pozícii je číslica 7. Identifikačné číslo je 
aj do roku 1954 desaťmiestne. 
Dávka musí byť utriedená podľa tohto stĺpca 
vzostupne.  

4.  

Pôvodné rodné 
číslo poistenca/ 
Pôvodné 
identifikačné číslo 
poistenca* 

C 10 N 

Rodné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom (medzera). 
Identifikačné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Na tretej pozícii je číslica 7. Identifikačné číslo je 
aj do roku 1954 desaťmiestne. 
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, 
identifikačného čísla, resp. zmeny 
identifikačného čísla na rodné číslo. Zároveň je 
povinná položka Požadovaná akcia=“RC“. 

5.  Meno C 24 P  
6.  Rodné priezvisko C 36 N  
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Nut-
nosť 

Poznámka 

7.  Priezvisko C 36 P  
8.  Dátum narodenia D1 8 P  

9.  Dátum úmrtia D1 8 N 

Pri vyplnenom dôvode ukončenia „úmrtie“ 
položka povinná, nevyplnenie bude mať za 
následok neakceptáciu dávky pri syntaktickej 
kontrole. 

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

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

12.  Obec C  25 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 C 35 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  C 5 P 

Do položky sa uvedie PSČ obce trvalého pobytu 
v dĺžke 5 znakov. Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
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“. Ak je 
celá adresa trvalého pobytu poistenca neznáma, 
v položke bude uvedené „00000“. V prípade 
poistenca z krajín EÚ, ak PSČ neobsahuje 5 číslic, 
bude tu tiež uvedené „00000“. 

15. 
 

Začiatok poistného 
vzťahu 

D1 8 P 
Deň začiatku platnosti verejného zdravotného 
poistenia v danej ZP. 

16. 
 

Koniec poistného 
vzťahu 

D1 8 N 
Deň ukončenia platnosti verejného zdravotného 
poistenia v danej ZP. Povinné, ak je vyplnený 
dátum úmrtia. 

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

18. 
 

Dôvod ukončenia C 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 dávky pri syntaktickej kontrole. 

19. 
 

Dátum začiatku 
platnosti typu 
platiteľa 

D1 8 P 
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu 
platiteľa  

20. 
 

Dátum ukončenia 
platnosti typu 
platiteľa 

D1 8 N 
Položka obsahuje dátum konca platnosti 
typu platiteľa  

21. 
 

Pobočka ZP C 2 N 
Položka je nekontrolovaná v CRP a slúži pre 
potreby ZP  

22. Požadovaná akcia C 2 N 
Položka obsahuje identifikáciu vykonania 
špecifickej akcie. Povolené hodnoty sú: 
RC – zmena rodného/identifikačného čísla 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Nut-
nosť 

Poznámka 

(musia byť súčasne vyplnené položky 3. a 4.) 
FS – fyzické storno 

 
 
 
Dávka 911   Kompletný register poistenosti ZP 
Identifikácia dávky  
Riadky ako dávka 910. 

Čl. 3 
Výstupné dávky z CRP 

 
Dávka 921   Poistenci 
Identifikácia dávky  
Riadky ako dávka 910, obsah jednotlivých stĺpcov bude plnený z platnej verzie CRP. 

 
Dávka 931   Akceptované zmeny z dávky 910 
 
Identifikácia dávky 
Riadok tela dávky 
P.č. Popis položky Typ Dĺžka Nut-

nosť 
Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

I 7 P 
Jednoznačný identifikátor riadku pôvodnej dávky 
910, 911. 

2. IDZP C 12 P Identifikátor poistenca danej poisťovne.  

3. 

Rodné číslo 
poistenca/ 
Identifikačné číslo 
poistenca* 

C 10 P 

Rodné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom (medzera). 
Identifikačné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Na tretej pozícii je číslica 7. Identifikačné číslo je 
aj do roku 1954 desaťmiestne. 

4. 

Pôvodné rodné 
číslo poistenca/ 
Pôvodné 
identifikačné číslo 
poistenca* 

C 10 N 

Rodné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom (medzera). 
Identifikačné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Na tretej pozícii je číslica 7. Identifikačné číslo je 
aj do roku 1954 desaťmiestne. 
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, zmeny 
identifikačného čísla, resp. zmeny 
identifikačného čísla na rodné číslo. Zároveň je 
povinná položka Požadovaná akcia=“RC“. 

5. Meno C 24 P  
6. Rodné priezvisko C 36 N  
7. Priezvisko C 36 P  
8. Dátum narodenia D1 8 P  
9. Dátum úmrtia D1 8 N  

10. Pohlavie C 1 N 
Z – žena 
M – muž 

11. Štátna príslušnosť C 1 P  

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

13. Obec C 25 P  
14. Ulica a č. domu C 35 P  
15. PSČ C 5 P  
16. Začiatok poistného D1 8 P  
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P.č. Popis položky Typ Dĺžka Nut-
nosť 

Poznámka 

vzťahu 

17. 
Koniec poistného 
vzťahu 

D1 8 N  

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

19 Dôvod ukončenia C 2 N  

20. 
Dátum začiatku 
platnosti typu 
platiteľa 

D1 8 P 
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu 
platiteľa  

21. 
Dátum ukončenia 
platnosti typu 
platiteľa 

D1 8 N 
Položka obsahuje dátum konca platnosti typu 
platiteľa  

22. Požadovaná akcia C 2 N 

Položka obsahuje identifikáciu vykonania 
špecifickej akcie. Povolené hodnoty sú: 
RC – zmena rodného/identifikačného čísla 
FS – fyzické storno 

23. 
Kód výsledku 
spracovania 

C 2 P 

Kód výsledku spracovania v CRP. Číselník kódov 
a ich význam je uvedený v smernici č. 44/2005 – 
Správa centrálneho registra poistencov v znení 
neskorších úprav. 

24. 
Poznámka 
k výsledku 
spracovania 

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

 
 
 
Dávka 932   Neakceptované zmeny z dávky 910 
Identifikácia dávky  
Riadky ako dávka 931 
 
 
Dávka 933   Zmeny z iných zdrojov 
 

Identifikácia dávky  
Riadok tela dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Nut-

nosť 
Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

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

2. IDZP C 12 P Identifikátor poistenca danej poisťovne.  

3. 

Rodné číslo 
poistenca/ 
Identifikačné číslo 
poistenca* 

C 10 P 

Rodné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom (medzera). 
Identifikačné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Na tretej pozícii je číslica 7. Identifikačné číslo je 
aj do roku 1954 desaťmiestne. 

4. 

Pôvodné rodné 
číslo poistenca/ 
Pôvodné 
identifikačné číslo 
poistenca* 

C 10 N 

Rodné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom (medzera). 
Identifikačné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Na tretej pozícii je číslica 7. Identifikačné číslo je 
aj do roku 1954 desaťmiestne. 
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, zmeny 
identifikačného čísla, resp. zmeny 
identifikačného čísla na rodné číslo. Zároveň je 
povinná položka Požadovaná akcia=“RC“. 

5. Meno C 24 P  
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Nut-
nosť 

Poznámka 

6. Rodné priezvisko C 36 N  
7. Priezvisko C 36 P  
8. Dátum narodenia D1 8 P  
9. Dátum úmrtia D1 8 N  

10. Pohlavie C 1 N 
Z – žena 
M – muž 

11. Štátna príslušnosť C 1 P  

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

13. Obec C 25 P  
14. Ulica a č. domu C 35 P  
15. PSČ C 5 P  

16. 
Začiatok poistného 
vzťahu 

D1 8 P  

17. 
Koniec poistného 
vzťahu 

D1 8 N  

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

19. Dôvod ukončenia C 2 N  

20. 
Dátum začiatku 
platnosti typu 
platiteľa 

D1 8 P 
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu 
platiteľa  

21. 
Dátum ukončenia 
platnosti typu 
platiteľa 

D1 8 N 
Položka obsahuje dátum konca platnosti typu 
platiteľa  

22. Požadovaná akcia C 2 N 

Položka obsahuje identifikáciu vykonania 
špecifickej akcie. Povolené hodnoty sú: 
RC – zmena rodného/identifikačného čísla 
FS – fyzické storno 

23. 
Kód výsledku 
spracovania  

C 2 P 

Kód výsledku spracovania v CRP. Číselník kódov 
a ich význam je uvedený v smernici č. 44/2005 – 
Správa centrálneho registra poistencov v znení 
neskorších úprav. 

24. 
Poznámka 
k výsledku 
spracovania 

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

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

 
 
 
Dávka 934   Kolízie s inými ZP 

 
Identifikácia dávky  
Riadok tela dávky 
P. č.  Popis položky Typ Dĺžka Nut-

nosť 
Poznámka 

1. 

Rodné číslo 
poistenca/ 
Identifikačné číslo 
poistenca* 

C 10 P 

Rodné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom (medzera). 
Identifikačné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Na tretej pozícii je číslica 7. Identifikačné číslo je 
aj do roku 1954 desaťmiestne. 

2. Meno C 24 P  
3. Priezvisko C 36 P  
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4. 
Dátum registrácie 
poistenca v ZP 

D1 8 P  

5. 
Dátum registrácie 
poistenca v ZP2 

D1 8 P  

6. 
Rozdiel doby 
poistenia 

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

7. Poznámka C 80 N 
Doplňujúca poznámka k výsledku spracovania 
v CRP. 

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

9. Kód ZP2 C 4 P Kód poisťovne, s ktorou je aktuálna ZP v kolízii. 
10. IDZP v ZP C 12 P Identifikátor poistenca u aktuálnej ZP 
11. IDZP v ZP2 C 12 P Identifikátor poistenca u kolíznej ZP 

 

Dávka 935   Poistenci v riešení 
 

Identifikácia dávky  
Záhlavie dávky 
P.č. Popis položky Typ Dĺžka Nut-

nosť 
Poznámka 

1. 
Počet 
akceptovaných 

I 7 P 
Položka obsahuje počet akceptovaných 
záznamov v rámci aktualizácie CRP zo vstupnej 
dávky 910 resp. 911 

2. 
Počet 
neakceptovaných 

I 7 P 
Položka obsahuje počet neakceptovaných 
záznamov v rámci aktualizácie CRP zo vstupnej 
dávky 910 resp. 911 

Riadok tela dávky 
P.č. Popis položky Typ Dĺžka Nut-

nosť 
Poznámka 

1. 

Rodné číslo 
poistenca/ 
Identifikačné číslo 
poistenca* 

C 10 P 

Rodné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica nie 
je nahrádzaná nulou ani iným znakom 
(medzera). 
Identifikačné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 
9. Na tretej pozícii je číslica 7. Identifikačné 
číslo je aj do roku 1954 desaťmiestne. 

2. IDZP v ZP C 12 P Identifikátor poistenca u ZP 

3. Chybové hlásenia C 80 P 

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

 
 
 
Dávka 936   Neevidovaní poistenci 
 

Identifikácia dávky  
Riadok tela dávky 
P.č. Popis položky Typ Dĺžka Nut-

nosť 
Poznámka 

1. 

Rodné číslo 
poistenca/ 
Identifikačné číslo 
poistenca* 

C 10 P 

Rodné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom (medzera). 
Identifikačné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Na tretej pozícii je číslica 7. Identifikačné číslo je 
aj do roku 1954 desaťmiestne. 

2. IDZP v ZP C 12 P Identifikátor poistenca u ZP 
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3. Meno C 24 P  
4. Priezvisko C 36 P  

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

6. Chybové hlásenia C 80 P 
Položka obsahuje zoznam všetkých hlásení 
obsiahnutých v dávke 932 na daného poistenca 
vymenovaním ich kódov oddelených znakom @ 

 
 
 
Dávka 937   Evidencia úmrtí 
 
Identifikácia dávky 
Riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka 
Nut-
nosť 

Poznámka 

1. Poradové číslo 
riadku 

I 6 P Poradové číslo riadku v dávke 

2. 

Rodné číslo 
poistenca/ 
Identifikačné číslo 
poistenca 

C 10 P 

Rodné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom (medzera). 
Identifikačné číslo: sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Na tretej pozícii je číslica 7. Identifikačné číslo je 
aj do roku 1954 desaťmiestne. 

3. IDZP C 12 P Identifikátor poistenca danej poisťovne.  

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

5. Meno C 24 P  
6. Rodné priezvisko C 36 N  
7. Priezvisko C 36 P  
8. Dátum narodenia D 8 P dátum v tvare RRRRMMDD 
9. Dátum úmrtia D 8 P dátum v tvare RRRRMMDD 

10. Štátna príslušnosť C 1 P 
0 – SR 
2 – iné 
3 - EÚ 

11. Obec C  25 P 
 
 

12. Ulica a č. domu C 35 P  

13. Príznak zmeny C 1 N 

prázdny – nový záznam 
S -  stornovaný záznam, ktorý už bol odoslaný ZP 
R – opravovaný konfliktný záznam. Dátum 
úmrtia evidovaný v tabuľke EviUmr bol iný ako 
dátum úmrtia od ZP v dávke 910. 

 

 

*Identifikačné číslo poistenca - je číslo prideľované úradom  osobám, ktoré sú 
zúčastnené na verejnom zdravotnom poistení 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 a nebolo im 
pridelené rodné číslo z Registra obyvateľov SR. 
Identifikačné číslo má charakter bezvýznamového identifikátora. 
Štruktúra identifikačného čísla a spôsob jeho prideľovania sú popísané v metodickom 
usmernení č. 5/2006,  ktoré vydal úrad v októbri 2006. 
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Čl. 4 

Syntaktické a sémantické kontroly 

 

Nižšie uvedené syntaktické kontroly zostávajú aktívne aj v prípade, že vo vstupnej dávke 
910 (911)  v položke č. 3 „Rodné číslo poistenca/Identifikačné číslo poistenca“ bude 
vyplnené identifikačné číslo poistenca: 
 

 

Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté  

R2 
Údaje musia byť utriedené 
podľa rodného čísla                  

Skontroluje, či údaje sú 
utriedené podľa rodného 
čísla                                                                                                     

Údaje nie sú zotriedené 
podľa rodného čísla                   

A 

R6 
Rodné číslo musí byť 
vyplnené                           

Skontroluje, či rodné číslo 
je vyplnené                                                                                                            

Rodné číslo nie je 
vyplnené                            

A 

RN 
Rodné číslo musí byť typu 
charakter 10                      

Skontroluje, či rodné číslo 
je typu charakter 10                                                                                              

Rodné číslo nie je typu 
charakter 10                       

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 

 
 
Nižšie uvedené sémantické kontroly nebudú vykonávané v prípade, kedy vo 
vstupnej dávke 910 (911) v položke č. 3 „Rodné číslo poistenca/Identifikačné číslo 
poistenca“ bude vyplnené identifikačné číslo poistenca: 
 
 

Kód chyby Popis kontroly (chyby) Úprava 

S5 
Nový poistenec nespĺňa podmienky zákona 301/1995 Z. z. o rodnom 
čísle, ani sa nenachádza v REGOB 

nekontrolovať 

SM 10-miestne RČ pred rokom 1954 s koncovou nulou nekontrolovať 

IB RČ sa nenachádza v REGOB nekontrolovať 

IC  
Dátum narodenia je rôzny od dátumu narodenia oznámeného 
REGOBOm 

nekontrolovať 

ID Pohlavie sa nezhoduje s pohlavím v RČ nekontrolovať 

IE RČ je pred rokom 1954 a nie je 9-miestne nekontrolovať 

IF RČ je po roku 1954 a nie je 10-miestne nekontrolovať 

IG RČ je po roku 1954 a nie je deliteľné 11 nekontrolovať 
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Zavádza sa nová sémantická kontrola (s kódom chyby SW)– ak v dávke 910 (911) je 
vyplnené identifikačné číslo, kontroluje sa, či sa toto identifikačné číslo nachádza 
v zozname identifikačných čísiel, ktorý vedie úrad. 
 
 

Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri sémantickej chybe Popis Dávka 

SW NIE 
Identifikačné číslo poistenca sa nenachádza v zozname 
identifikačných čísiel  

  932 

 
 
 
 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenie 

 
 
Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom 1. 12. 2006. 
 
 
 
 
 
V Bratislave 13. 11. 2006 
 
 
 
 
 
 
   MUDr. Ján  G a j d o š, v.r. 
        predseda úradu 


