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         Príloha č. 3 – k MU 1/3/2010 
 
Popis dávky: Zasielanie formulárov E125SK  
 
Smer: zdravotné poisťovne  →  SOVD 
 
Typ dávky: 532 
 
Početnosť: priebežne 
 
Formát prenosu dát: textový súbor  
 
Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód zdravotnej poisťovne, PP 
je kód pobočky zdravotnej  poisťovne (v prípade  zasielania dávky z generálneho riaditeľstva sa použije 00), 
nnn  je poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku, RRRR je označenie roka, KK je označenie 
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka týka, Typ je číselné označenie dávky a EXT je v prípade textového 
súboru „txt.“   (príklad: 2100_015_200604_532.txt)  
 
Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2) 
 
Oddeľovací znak:  | 
 
Identifikácia dávky: pomocou prvého riadku 
 
Forma prenosu:  elektronicky; externý nosič dát 
 
Obsah dávky 
 
1. riadok: hlavička 
Štruktúra vety: 
Typ dávky|Kód zdravotnej poisťovne|Dátum vytvorenia dávky|Počet riadkov v dávke|Obdobie 
dávky|Charakter formulára|Dátum vystavenia dokladu|Zodpovedná osoba| 
 
p.č. Popis položky Povinnosť Dĺžka Dátový typ Formát /vzor 
1 Typ dávky P 3 INT 532 
2 Kód zdravotnej poisťovne P 2 INT pr.: 21 
3 Dátum vytvorenia dávky P 8 DATE RRRRMMDD 
4 Počet riadkov v dávke P 1-5 INT pr.: 1582 
5 Obdobie dávky  P 6 DATE RRRRKK 
6 Charakter formulára  P 1 INT Položka nadobúda 

nasledovné hodnoty: 
1-prvotne uplatnený 
formulár E125 SK 
2-opätovne uplatnený 
formulár E125 SK 
3-dobropis formulára 
E125 SK  po úhrade  

7 Dátum vystavenia dokladu P 8 DATE RRRRMMDD, ide 
o dátum vystavenia 
individuálnej 
rekapitulácie  

8 Zodpovedná osoba P 1-50 CHAR Osoba zodpovedná za 
správnosť účtovného 
dokladu 
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2. až n-tý riadok – telo dávky  
 

p.č. Názov Dĺžka Dátový 
typ 

Povinnosť  E125  
položka 

Špecifikácia 

1 Poradové číslo riadku 1-5 INT P    

2 Kód veriteľského štátu 2  CHAR P  Kód Slovenska podľa ISO 3166-1:  SK 
3 Číslo faktúry 1-20 CHAR N 1   
4 Polrok  1 INT P 1 Označenie polroka, ktorého sa týka formulár 

E 125SK – 1 alebo 2  
5 Rok (finančný rok) 4 INT P 1 Označenie roka, ktorého sa týka formulár E 

125SK, v tvare napr. 2005, 2006 ... 
6 Identifikačné číslo 

príslušnej inštitúcie 
1-10 CHAR  P 2.2 Identifikačné číslo príslušnej (dlžníckej) 

inštitúcie. Ak identifikačné číslo inštitúcie nie 
je (nie je známe), treba ho identifikovať 
v spolupráci s SOVD. 

7 Názov príslušnej inštitúcie  1-105 CHAR N 2.1 Názov príslušnej inštitúcie alebo akronym 
v prípade EPZP. Nevypĺňa sa, ak sú vyplnené 
položky 6 a 11. 

8 Adresa príslušnej 
inštitúcie  

1-70 CHAR N 2.3 Adresa príslušnej inštitúcie – ulica, číslo 
(P.O. BOX). Nevypĺňa sa, ak sú vyplnené 
položky 6 a 11. 

9 PSČ sídla príslušnej 
inštitúcie 

1-10 CHAR N 2.3 Nevypĺňa sa, ak sú vyplnené položky 6 a 11. 

10 Mesto sídla príslušnej 
inštitúcie 

1-35 CHAR N 2.3 Nevypĺňa sa, ak sú vyplnené položky 6 a 11. 

11 Kód štátu príslušnej 
inštitúcie  

2 CHAR P  Kód štátu príslušnej inštitúcie podľa ISO 
3166-1 (s výnimkou Veľkej Británie–UK): BE 
= Belgicko; CZ = Česká republika; DK = 
Dánsko; DE = Nemecko; EE = Estónsko; GR 
= Grécko; ES = Španielsko; FR = 
Francúzsko; IE = Írsko; IT = Taliansko; CY = 
Cyprus; LV = Lotyšsko; LT = Litva; LU = 
Luxembursko; HU = Maďarsko; MT = Malta; 
NL = Holandsko; AT = Rakúsko; PL = 
Poľsko; PT = Portugalsko; SI = Slovinsko; FI 
= Fínsko; SE = Švédsko; UK = Spojené 
kráľovstvo; IS = Island; LI = 
Lichtenštajnsko; NO = Nórsko; CH = 
Švajčiarsko; BG = Bulharsko; RO = 
Rumunsko. 

12 Priezvisko  1-36 CHAR P 3.1 Priezvisko(á) poberateľa (osoba, ktorej boli 
poskytnuté vecné dávky – zdravotná 
starostlivosť).  

13 Meno 1-24 CHAR P 3.3 Meno(á) poberateľa (osoba, ktorej boli 
poskytnuté vecné dávky – zdravotná 
starostlivosť). 

14 Predchádzajúce priezvisko  1-36 CHAR N 3.2 Predchádzajúce priezvisko(á) poberateľa 
(osoba, ktorej boli poskytnuté vecné dávky – 
zdravotná starostlivosť). 

15 Dátum narodenia  8 DATE P 3.3 Dátum narodenia poberateľa (osoba, ktorej 
boli poskytnuté vecné dávky – zdravotná 
starostlivosť). V tvare RRRRMMDD. 

16 Osobné identifikačné číslo 1-20 CHAR P 3.4 Osobné identifikačné číslo poberateľa 
(osoba, ktorej boli poskytnuté vecné dávky – 
zdravotná starostlivosť). Ak boli vecné dávky 
poskytnuté rodinnému príslušníkovi 
zaregistrovanému na základe formulára E 
106, uvádza sa osobné identifikačné číslo 
poistenej osoby (nositeľa poistenia). 

17 Nárokový doklad 2-5 CHAR P 4.1 Doklad, na základe ktorého boli osobe 
poskytnuté vecné dávky. V prípade EPZP sa 
uvádza: EHIC, v prípade náhradného 
certifikátu k EPZP: REPL, inak názov 
formulára, prenosného dokumentu/SEDu, 
napr. E106, S1, DA002 ap. Jedným 
formulárom E125 možno vyúčtovať vecné 
dávky poskytnuté len na jeden druh 
nárokového dokladu, nárokové doklady 
musia na seba nadväzovať (napr. na dva na 
seba nadväzujúce formuláre E106 týkajúce sa 
jednej osoby, vydané rovnakou inštitúciou...). 
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Ak boli vecné dávky poskytnuté v rámci 
jedného obdobia na základe viacerých 
druhov nárokových dokladov, prípadne 
rovnaké nárokové doklady boli vydané 
rôznymi inštitúciami, zmenilo sa osobné 
identifikačné číslo... je potrebné vyúčtovať 
poskytnuté vecné dávky samostatne, podľa 
jednotlivých nárokových dokladov. 

18 Dátum vydania 
nárokového dokladu 

8 DATE N 4.1 Ak je nárokový doklad EPZP, neuvádza sa. 
Ak boli vecné dávky poskytnuté na základe 
dvoch (viacerých) na seba nadväzujúcich 
dokladov, uvádza sa dátum vydania prvého 
dokladu. V tvare RRRRMMDD. 

19 Začiatok platnosti 
nárokového dokladu 

8 DATE N 4.1 Ak je nárokový doklad EPZP, neuvádza sa. 
Ak boli vecné dávky poskytnuté na základe 
dvoch (viacerých) na seba nadväzujúcich 
dokladov, uvádza sa začiatok platnosti 
prvého dokladu. V tvare RRRRMMDD. 

20 Koniec platnosti 
nárokového dokladu 

8 DATE N 4.1 Ak je nárokový doklad náhradný certifikát 
k EPZP (REPL), uvádza sa dátum ukončenia 
platnosti náhradného certifikátu (písm. b), 
nie dátum platnosti EPZP (položka 9). Ak 
boli vecné dávky poskytnuté na základe 
dvoch (viacerých) na seba nadväzujúcich 
dokladov, uvádza sa koniec platnosti 
posledného dokladu. V tvare RRRRMMDD. 

21 Číslo EPZP 1-20 CHAR PPS 4.1 Uvádza sa, ak je ako nárokový doklad  v 
položke 17   uvedený  EPZP.  

22 Dátum začatia 
poskytovania vecných 
dávok 

8 DATE P 5.1 V tvare RRRRMMDD 

23 Dátum ukončenia 
poskytovania vecných 
dávok 

8 DATE P 5.1 V tvare RRRRMMDD 

24 Suma za lekárske 
ošetrenie 

11,2 FLOAT N 5.2 Suma za lekárske ošetrenie v EUR, 
oddeľovač desatinných miest: . 11,2 
reprezentuje 11-miestne desatinné číslo, t. j. 
11 značí počet platných číslic pred aj za 
desatinnou bodkou spolu a 2 označuje počet 
platných číslic za desatinnou bodkou. 

25 Suma za zubné ošetrenie 11,2 FLOAT  N 5.3 Suma za zubné ošetrenie v  EUR, oddeľovač 
desatinných miest: . 

26 Suma za lieky 11,2 FLOAT  N 5.4 Suma za lieky v EUR, oddeľovač desatinných 
miest: . 

27 Začiatok 1. hospitalizácie 8 DATE PPS 5.5 V tvare RRRRMMDD, podmienečne 
povinná, ak vykázaná suma  za 1 . 
hospitalizáciu  v položke 29 ›0,00 

28 Koniec 1. hospitalizácie 8 DATE PPS 5.5 V tvare RRRRMMDD, podmienečne 
povinná, ak vykázaná suma  za 1 . 
hospitalizáciu  v položke 29 ›0,00 

29 Suma za 1. hospitalizáciu 11,2 FLOAT N 5.5 Suma za 1. hospitalizáciu v EUR. Každá 
hospitalizácia sa uvádza samostatne, na 
jeden formulár môžu byť vykázané dve 
hospitalizácie, v prípade viacerých je 
potrebné uviesť ich do ďalšieho formulára 
E125.  Oddeľovač desatinných miest: . 

30 Začiatok 2. hospitalizácie 8 DATE PPS  5.5 V tvare RRRRMMDD,  podmienečne 
povinná, ak vykázaná suma  za 2 . 
hospitalizáciu  v položke 32 ›0,00 

31 Koniec 2. hospitalizácie 8 DATE PPS  5.5 V tvare RRRRMMDD,  podmienečne 
povinná, ak vykázaná suma  za 2 . 
hospitalizáciu  v položke 32 ›0,00 

32 Suma za 2. hospitalizáciu 11,2 FLOAT N 5.5 Suma za 2. hospitalizáciu v EUR, oddeľovač 
desatinných miest: .  

33 Iné dávky (prvé) 1-50 CHAR PPS  5.6 Členenie a označovanie nákladov na „Iné 
dávky“  podľa prílohy č. 1. V prípade 
viacerých „druhov“ Iných dávok sa uvedú 
všetky. Podmienečne povinná, ak vykázaná 
suma  za iné dávky (prvé) v položke 34 ›0,00 

34 Suma za iné dávky (prvé) 11,2 FLOAT N 5.6 Suma za iné dávky v EUR, oddeľovač 
desatinných miest: . 

35 Iné dávky (druhé) 1-50 CHAR X  5.6   
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36 Suma za iné dávky (druhé) 11,2 FLOAT X 5.6   

37 Celková suma za vecné 
dávky 

11,2 FLOAT P 5.7 Celková suma za vecné dávky v EUR, 
oddeľovač desatinných miest: .  

38 Identifikačné číslo 
veriteľskej inštitúcie 

1-10 CHAR P 6.2 Identifikačné číslo veriteľskej inštitúcie – 
kód slovenskej zdravotnej poisťovne 
v štvormiestnom tvare, tak ako je uvedený 
v CLD databáze.  

39 Názov alebo akronym 
veriteľskej inštitúcie 

1-105 CHAR X 6.1  

40 Dátum vystavenia 
formulára E 125 

8 DATE P 6.5 V tvare RRRRMMDD 

41 Osoba zodpovedná za 
spracovanie 

1-50 CHAR P 6.6 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za 
spracovanie formulára E125  

42 Číslo individuálnej 
rekapitulácie/dobropisu 
po úhrade/číslo dokladu 

10 INT P  Číselné označenie rekapitulácie alebo 
dobropisu po úhrade podľa metodického 
usmernenia k refundácii na základe 
formulárov E 125 a E 127, ktoré je zároveň aj 
číslom dokladu prideleným zdravotnou 
poisťovňou. 

43 Suma individuálnej 
rekapitulácie / Suma 
individuálnej pohľadávky 

11,2 FLOAT P   Suma individuálnej rekapitulácie v EUR, 
ktorá zodpovedá sume individuálnej 
pohľadávky (formulár E125SK),  suma je 
rovnaká ako celková suma za vecné dávky 
(položka 37) , oddeľovač desatinných miest: . 

44 Druh dávok 1 INT PP 5.1 Položka sa vypĺňa v prípade švajčiarskych 
poistencov čerpajúcich vecné dávky na 
Slovensku. Vecné dávky poskytnuté 
z dôvodu: choroby – 1, pracovného úrazu 
alebo choroby z povolania – 2 (formulár E 
123CH), úrazu, ktorý nie je pracovným – 3. 
V prípade choroby alebo úrazu, ktorý nie je 
pracovným, môžu byť vecné dávky čerpané 
na základe formulárov E 106, 120CH, EPZP 
a náhradného certifikátu  k EPZP. 

45 Splatnosť 2-3 INT X  Lehota splatnosti individuálnej rekapitulácie 
v dňoch. 

 
P – povinná položka, N – nepovinná položka, X – zdravotná poisťovňa nevypĺňa, PP – povinná 
položka v prípade švajčiarskych poistencov, PPS – podmienečne povinná položka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formátované: slovenčina


