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Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len “úrad”) podľa  § 20 ods. 2 

písm. r) 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.“) za účelom stanovenia povinností a postupu úradu pri 
poskytovaní údajov od  Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Zboru 
väzenskej a justičnej stráže, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „externý subjekt“) vydáva toto 
metodické usmernenie pre potreby zdravotných poisťovní.  

 
Článok 2 

Legislatívny rámec 
 

1) Úrad podľa § 29b ods.6 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.“) uzatvára dohody                  
o preukazovaní skutočností podľa § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. s Finančným 
riaditeľstvom Slovenskej republiky, Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a 
rodiny, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Zborom väzenskej 
a justičnej stráže. 
 

2) Úrad podľa § 29b ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z.  uzatvára dohodu na preukazovanie 
skutočností podľa § 13 a 19 zákona č. 580/2004 Z. z.  s Finančným riaditeľstvom Slovenskej 
republiky. 
 
3) Úrad podľa § 77 b 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.“) uzatvára dohody o poskytovaní osobných 
údajov na účely výpočtu limitu spoluúčasti podľa osobitného predpisu (zákon č. 577/2004 Z. 
z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov) s Finančným 
riaditeľstvom Slovenskej republiky, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnou 
poisťovňou, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Zborom väzenskej a justičnej stráže 
Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. 
 
4) Úrad je povinný tieto údaje oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni. 

 
 

Článok 3 
Terminológia a používané skratky 

 
V metodickom usmernení sú použité nasledovné skratky a pojmy: 
 

 úrad Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 SP Sociálna poisťovňa 
 ÚPSVaR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
 ZVJS Zbor väzenskej a justičnej stráže 
 MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
 MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 MŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 FR SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 ZP zdravotná poisťovňa 



 RČ rodné číslo - do dátumu narodenia 31.12.1953 je deväťmiestne a od 
dátumu narodenia 01.01.1954 je desaťmiestne. 

 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. 

 INT kladné celé číslo 
 CHAR alfanumerický reťazec s pevnou dĺžkou reťazca 
 VARCHAR alfanumerický reťazec s premenlivou dĺžkou reťazca 
 DATE dátumový údaj v stanovenom tvare (RRRR = rok, MM = mesiac, DD = 

deň) 
 DECIMAL číslo s desatinnou časťou - s dvojitou presnosťou uložené ako reťazec 
 P povinný údaj 
 N nepovinný údaj 
 P* údaj je povinný v prípade, ak je známy 

 
 

Článok 4 
Rozsah získavaných údajov 

 
1) Externé subjekty, na základe dohôd uzatvorených s úradom, predkladajú údaje o fyzických 
osobách na preukazovanie skutočností podľa: 

a) § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z., 
b) § 13 a § 19 zákona č. 580/2004 Z. z., 
c) § 77 c ods. 1, 2, 5 až 7 zákona č. 581/2004 Z. z., ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 
štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, 
za ktorý sa limit spoluúčasti zisťuje. 

 
2) MO SR neposkytuje úradu údaje o fyzických osobách, ktoré sa v systéme zdravotného 
poistenia vykazujú osobitným spôsobom vykazovania podľa § 192 zákona č. 346/2005 Z. z. o 
štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 24 písm. e) bod 1 zákona       
č. 580/2004 Z. z. 
 
3) MV SR neposkytuje úradu údaje o fyzických osobách, ktoré sa v systéme zdravotného 
poistenia vykazujú osobitným spôsobom vykazovania podľa § 267 zákona č. 73/1998 Z. z. o 
štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších 
predpisov a § 24 písm. e) bod 1 zákona č. 580/2004 Z. z. 
 
4) SP posiela údaje v elektronickej forme, za každý kalendárny mesiac najneskôr do ôsmeho 
dňa v mesiaci, ktorý nasleduje dva mesiace po mesiaci, za ktorý sa údaje poskytujú (dávky 551 
a 552), alebo v ktorom boli dávky vyplatené (dávka 553), alebo v ktorom sa dávky majú 
vyplatiť (dávka 554), alebo v ktorom bola žiadosť o dôchodok zamietnutá (dávka 555), 
v štruktúre uvedenej v prílohe č. 1. 
 
5) ÚPSVaR posiela údaje v elektronickej forme v mesačných intervaloch, vždy do ôsmeho dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v štruktúre uvedenej v prílohe č. 2. 
 
6) MO SR posiela údaje v elektronickej forme v mesačných intervaloch, vždy do konca 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca za mesiac predchádzajúci, v štruktúre uvedenej 
v prílohe č. 3. 

 



7) ZVJS posiela údaje v elektronickej forme v mesačných intervaloch, vždy do pätnásteho 
kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za mesiac predchádzajúci, 
v štruktúre uvedenej v prílohe č. 4. 

 
8) MV SR posiela údaje v elektronickej forme v mesačných intervaloch, vždy do pätnásteho 
dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v štruktúre uvedenej v prílohe č. 5. 

 
9) MŠ SR posiela údaje v elektronickej forme v mesačných intervaloch, vždy do dvadsiateho 
dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v štruktúre uvedenej v prílohe č. 6. 

 
10) FR SR posiela údaje v elektronickej forme v štruktúre uvedenej v prílohe č. 7 

a) vždy do 15. 7.  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, 
b) následné aktualizácie údajov z dodatočných daňových priznaní a výsledkov po kontrole 

posiela mesačne vždy do ôsmeho kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, 
c) údaje o poberateľoch invalidného výsluhového dôchodku a poberateľoch dôchodku 

z výsluhového zabezpečenia colníkov vždy do pätnásteho kalendárneho dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. 

 
 

Článok 5 
Povinnosti a postup úradu 

 
1) Úrad je povinný oznámiť príslušnej ZP údaje uvedené v článku 4 podľa zákona č. 
580/2004 Z. z. § 29b 

a) ods. 6 do ôsmich dní odo dňa ich prijatia, 
b) ods. 18 do troch dní odo dňa ich prijatia. 
 
2) Údaje získané od externého subjektu úrad rozdelí podľa príslušnosti fyzickej osoby k ZP 
a zašle príslušnej ZP. Údaje o fyzickej osobe, ktorú nebude možné identifikovať voči ZP, úrad 
pošle do všetkých ZP. 
 
3) Údaje úrad doručuje na generálne riaditeľstvo príslušnej ZP. 
 
4) Export údajov uvedených v článku 4 tohto metodického usmernenia  do ZP úrad uskutoční 
elektronickými prostriedkami. Súbory budú poskytnuté v xml formáte a v zašifrovanej 
podobe.  
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
 
Metodické usmernenie v znení novely č. 4 nadobúda účinnosť dňom 11.11.2013. 
 
 
 
V Bratislave 05.11.2013 
 
 

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 
                               predsedníčka



Príloha č. 1      Metodického usmernenia č.  5/4/2011 

 
Dátové rozhranie – dávka 551 
 
Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: 
a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.), 
b) ktorým zanikol nárok  na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa zákona      

č. 461/2003 Z. z. a ktorým trvá dočasná pracovná neschopnosť. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  551  
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1 Typ dávky INT 3-3 P  

2 Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3 Počet riadkov v dávke INT 1-7 P 9999990 

4 Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   551 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 

 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/Poznámka 

1.  Poradové číslo riadku INT 1-7 P 9999990 

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P  

3.  Meno CHAR 1-40 P  

4.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

5.  Dôvod platiteľa štát CHAR 1 P 
1 – § 11 ods. 7 písm. m) bod 1 
2 - § 11 ods. 7 písm. m) bod 2 

6.  Dátum začiatku DATE 8-8 P RRRRMMDD 

7.  Dátum ukončenia DATE 8-8 P* RRRRMMDD 

8.  Dátum narodenia DATE 8-8 P RRRRMMDD 

9.  Adresa pobytu - obec CHAR 1-50 P  



10.  Ulica a číslo CHAR 1-120 P  

11.  PSČ CHAR 5-13 P  

12.  
Identifikátor  
nemocenskej dávky 

CHAR 13-13 P prvý znak je „1“ 

13.  Príznak záznamu CHAR 1-1 P 
N - nový záznam 
O – opravený záznam 
Z – zrušený  záznam 

14.  IČK  INT 10-10 P 
identifikačné číslo klienta - 
náhodne vygenerované 
unikátne číslo 

15.  IČO platiteľa CHAR 8-8 N  

16.  Druh poistného vzťahu CHAR 1-4 P 

ZAM – zamestnanec alebo 
dohodár 
SZCO – povinne 
nemocensky poistená 
samostatne zárobkovo činná 
osoba 
DNPO – dobrovoľne 
nemocensky poistená osoba 

17.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

18.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

19.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  

20.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

21.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
Dátum začiatku: 1 – § 11 ods. 7 písm. m) bod 1 = dátum začiatku poberania dávky 

2 - § 11 ods. 7 písm. m) bod 2 = deň nasledujúci po dni, ktorým 
uplynie podporné obdobie 

Dátum ukončenia:  1 – § 11 ods. 7 písm. m) bod 1 = dátum ukončenia poberania dávky 

2 - § 11 ods. 7 písm. m) bod 2 = dátum skončenia dočasnej pracovnej 
neschopnosti po uplynutí podporného obdobia 

 
Poznámka: Poberateľom je fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o dávku a vznikol jej nárok 
na nemocenské. 
Ak je osoba poberateľom nemocenskej dávky z viacerých poistných vzťahov, v dávke sa vyplní 
príslušný počet riadkov s označením druhu poistného vzťahu. 



Dátové rozhranie – dávka 552 
 
Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: 
a) ktoré poberajú ošetrovné podľa zákona č. 461/2003 Z. z. , 
b) ktorým zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo 

starostlivosti podľa osobitného predpisu a ktorým trvá potreba ošetrovania alebo 
starostlivosti podľa zákona č. 461/2003 Z. z.  aj po tomto dni.  

Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  552  
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. Xml 

NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1 Typ dávky INT 3-3 P  

2 Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 

3 Počet riadkov v dávke INT 1-7 P 9999990 

4 Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   552 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 

 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/Poznámka 

1.  Poradové číslo riadku INT 1-7 P 9999990 

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P  

3.  Meno CHAR 1-40 P  

4.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

5.  Dôvod platiteľa štát CHAR 1 P 
1 – § 11 ods. 7 písm. m) bod 1 
2 - § 11 ods. 7 písm. m) bod 3 

6.  Dátum začiatku DATE 8-8 P RRRRMMDD 

7.  Dátum ukončenia DATE 8-8 P* RRRRMMDD 

8.  Dátum narodenia DATE 8-8 P RRRRMMDD 

9.  Adresa pobytu - obec CHAR 1-50 P  

10.  Ulica a číslo CHAR 1-120 P  



11.  PSČ CHAR 5-13 P  

12.  
Identifikátor dávky za 
ošetrovanie 

CHAR 13-13 P prvý znak je „3“ 

13.  Príznak záznamu CHAR 1-1 P 
N - nový záznam 
O – opravený záznam 
Z – zrušený  záznam 

14.  IČK  INT 10-10 P 
identifikačné číslo klienta - 
náhodne vygenerované 
unikátne číslo 

15.  IČO platiteľa CHAR 8-8 N  

16.  Druh poistného vzťahu CHAR 1-4 P 

ZAM – zamestnanec alebo 
dohodár 
SZCO – povinne nemocensky 
poistená samostatne zárobkovo 
činná osoba 
DNPO – dobrovoľne 
nemocensky poistená osoba 

17.  Meno CRP N 1-40 CHAR  

18.  Priezvisko CRP N 1-50 CHAR  

19.  Rodné CRP N 1-50 CHAR  

20.  Pobočka ZP N 1-2 CHAR  

21.  Rč/BIČ z CRP N 9-10 CHAR  

 
Vysvetlivky: 
Dátum začiatku:  1 – § 11 ods. 7 písm. m) bod 1 = dátum začiatku poberania dávky 

2 - § 11 ods. 7 písm. m) bod 3 = 11. deň potreby ošetrovania 
alebo starostlivosti 

Dátum ukončenia:  1 – § 11 ods. 7 písm. m) bod 1 = dátum ukončenia poberania 
dávky 
2 - § 11 ods. 7 písm. m) bod 3 = dátum skončenia potreby 
ošetrovania alebo starostlivosti, ak trvala viac ako 10 dní 

 
Poznámka: Poberateľom je fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o dávku a vznikol jej nárok 
na ošetrovné. 
Ak je osoba poberateľom dávky z viacerých poistných vzťahov, v dávke sa vyplní príslušný 
počet riadkov s označením druhu poistného vzťahu. 

 



Dátové rozhranie – dávka 553 
 
Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách, ktoré poberajú materské.  
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  553  
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1 Typ dávky INT 3-3 P  

2 Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 

3 Počet riadkov v dávke INT 1-7 P 9999990 

4 Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   553 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 

 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/Poznámka 

1.  Poradové číslo riadku INT 1-7 P 9999990 

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P  

3.  Meno CHAR 1-40 P  

4.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

5.  Dátum začiatku  DATE 8-8 P RRRRMMDD 

6.  Dátum ukončenia  DATE 8-8 P* RRRRMMDD 

7.  Dátum narodenia DATE 8-8 P RRRRMMDD 

8.  Adresa pobytu - obec CHAR 1-50 P  

9.  Ulica a číslo CHAR 1-120 P  

10.  PSČ CHAR 5-13 P  

11.  
Identifikátor materskej 
dávky 

CHAR 13-13 P prvý znak je „2“ 

12.  Príznak záznamu CHAR 1-1 P 
N - nový záznam 
O – opravený záznam 
Z – zrušený  záznam 



13.  IČK  INT 10-10 P 
identifikačné číslo klienta - 
náhodne vygenerované 
unikátne číslo 

14.  IČO platiteľa CHAR 8-8 N  

15.  Druh poistného vzťahu CHAR 1-4 P 

ZAM – zamestnanec alebo 
dohodár 
SZCO – povinne nemocensky 
poistená  samostatne zárobkovo 
činná osoba 
DNPO – dobrovoľne 
nemocensky poistená osoba 

16.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

17.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

18.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  

19.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

20.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
Dátum začiatku:  dátum začiatku poberania dávky 
Dátum ukončenia:   dátum ukončenia poberania dávky 
 
Poznámka: Ak je osoba poberateľom dávky z viacerých poistných vzťahov, v dávke sa vyplní 
príslušný počet riadkov s označením druhu poistného vzťahu. 
 



 

Dátové rozhranie – dávka 554 
 
Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách, ktoré poberajú starobný dôchodok, 
predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  554  
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1 Typ dávky INT 3-3 P  
2 Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 

3 Počet riadkov v dávke INT 1-7 P 9999990 

4 Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   554 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 

 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/Poznámka 

1.  Poradové číslo riadku INT 1-7 P 9999990  

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P  

3.  Priezvisko, meno, titul CHAR 1-100 P  

4.  
Dátum priznania 
dôchodku 

DATE 8-8 P RRRRMMDD 

5.  Dátum zastavenia DATE 8-8 P* RRRRMMDD 

6.  Dôvod zastavenia INT 1-1 P** 
1 – úmrtie 
2 – zánik invalidity 

7.  Druh dôchodku CHAR 1-1 P 

1 – starobný dôchodok 
2 – predčasný starobný 

dôchodok 
3 – invalidný dôchodok 

8.  Adresa pobytu - obec CHAR 1-50 N  

9.  Ulica a číslo CHAR 1-60 N  

10.  PSČ CHAR 5-5 N  



 

11.  Príznak záznamu CHAR 1-1 P 
N - nový záznam 
O – opravený záznam 

12.  Bankové spojenie CHAR 4-4 P*  

13.  Číslo účtu CHAR 1-17 P* 
V čísle sa nepoužívajú 
vodiace nuly. Predčíslie je 
oddelené pomlčkou. 

14.  Výška dôchodku CHAR 1-7 P 
na dve desatinné miesta 
(napr. 9999,99) 

15.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

16.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

17.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  

18.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

19.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
Dátum priznania dôchodku: dátum priznania dôchodku 
Dátum zastavenia:  dátum zastavenia vyplácania starobného 

dôchodku, predčasného starobného dôchodku 
alebo invalidného dôchodku 

P** položka je povinná v prípade, ak je vyplnený Dátum zastavenia. 
 
Poznámka: V položkách 8 až 10 sa uvádza adresa, na ktorú sa vypláca dôchodok a zasielajú 
písomnosti. 
 
Údaje v položkách 12, 13 a 14 sa neposielajú pri predčasných starobných dôchodkoch alebo ak 
je pri starobnom a invalidnom dôchodku výška dôchodku väčšia ako 50 % priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za 
kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa limit spoluúčasti 
zisťuje. V týchto prípadoch sa v položke 14 uvedie hodnota 9999,99. 
 



 

Dátové rozhranie – dávka 555 
 
Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách, ktoré dosiahli dôchodkový vek, podali si 
žiadosť o starobný dôchodok a nevznikol im nárok na starobný dôchodok a fyzických 
osobách, ktoré sú invalidné, podali si žiadosť o invalidný dôchodok a nevznikol im nárok na 
invalidný dôchodok. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  555  
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1 Typ dávky INT 3-3 P  

2 Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 

3 Počet riadkov v dávke INT 1-7 P 9999990 
4 Číslo dávky INT 1-2 P  

Vysvetlivky: 
Typ dávky:   555 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 

 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/Poznámka 

1.  Poradové číslo riadku INT 1-7 P 9999990 

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P  

3.  Priezvisko, meno, titul CHAR 1-100 P  

4.  Dátum zamietnutia  DATE 8-8 P RRRRMMDD 

5.  Dátum narodenia DATE 8-8 P RRRRMMDD 

6.  Druh dôchodku CHAR 1-1 P 

4 –  starobný dôchodok, 
ale nevznikol nárok 

5 – invalidný dôchodok, 
ale nevznikol nárok 

7.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

8.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

9.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  

10.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

11.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
Dátum zamietnutia: dátum zamietnutia žiadosti o dôchodok 



 

Príloha č. 2      Metodického usmernenia č. 5/4/2011 
 
Dátové rozhranie – dávka 556 
 
Popis dávky: Oznámenie z ÚPSVaR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného 
štát, z dôvodu evidencie ako  
a) fyzickej osoby, ktorá poberá rodičovský príspevok (či je osoba v danom mesiaci 

poberateľom príspevku bude ÚPSVaR rozhodovať na základe toho, či má osoba 
evidovanú žiadosť o rodičovský príspevok, platnú v danom období a či jej bola v danom 
mesiaci priznaná nenulová suma príspevku),  

b) fyzickej osoby, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie (či je osoba v danom 
mesiaci poberateľom príspevku bude ÚPSVaR rozhodovať na základe toho, či má osoba 
evidovanú žiadosť o príspevok, platnú v danom období a či jej bola v danom mesiaci 
priznaná nenulová suma príspevku),  

c) fyzickej osoby, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej 
núdzi a o fyzickej osobe, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej 
núdze (či je osoba v danom mesiaci poberateľom dávky alebo príspevku bude ÚPSVaR 
rozhodovať na základe toho, či má osoba evidovanú žiadosť o dávku alebo príspevok, 
platnú v danom období a či jej bola v danom mesiaci priznaná nenulová suma dávky 
alebo príspevku),  

d)  o fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení.  

Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  556 
Početnosť:  jedenkrát mesačne za obdobie predchádzajúcich 6 mesiacov 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1.  Typ dávky INT 3-3 P  
2.  Obdobie od DATE 6 P RRRRMM 
3.  Obdobie do DATE 6 P RRRRMM 
4.  Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
5.  Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
6.  Číslo dávky INT 1-3 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   556 
Obdobie od – do dávka sa bude generovať za obdobie predchádzajúcich 6 

mesiacov 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 



 

Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky: poradové číslo dávky v kalendárnom roku. V prípade, že v 

jednom mesiaci bude dávka vytvorená opakovane (napr. kvôli 
chybe), bude mať novovytvorená dávka nové, vyššie poradové 
číslo. 

 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  Poradové číslo riadku INT 1-10 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P* 

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

3.  Meno CHAR 1-40 P  

4.  Rodné priezvisko CHAR 1-50 N 
Rodné priezvisko, ak sa líši od 
súčasného priezviska. 

5.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

6.  Titul pred menom CHAR 1-20 N Tituly pred menom. 

7.  Titul za menom CHAR 1-20 N Tituly za menom. 

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

9.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M alebo 
Z. 

10.  Kód zmeny CHAR 1 P 1/2/3/4 

11.  
Dátum začiatku 
evidencie 

DATE 6 P 
Dátum začiatku evidencie (nárok) 
v tvare RRRRMM. Vypĺňa sa vždy. 

12.  
Dátum konca 
evidencie 

DATE 6 P* 
Dátum konca evidencie (nárok) 
v tvare RRRRMM.  

13.  TB obec CHAR 1-50 P 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého  bydliska. 

14.  TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
trvalého bydliska.  

15.  TB PSČ CHAR 5 P PSČ trvalého bydliska. 

16.  PB obec CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

17.  PB ulica a č. domu CHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
prechodného bydliska.  

18.  PB PSČ CHAR 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

19.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P* 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 
Ak nemá štátnu príslušnosť, uvedie 
sa XXX. V prípade, ak je viac ako 
jedna štátna príslušnosť, uvedie sa 
prioritne SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

20.  Kód okresu INT 3 P  

21.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

22.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

23.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  

24.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

25.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
Kód zmeny: 
1 = fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok,  

2 = fyzická osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie,  



 

3 = fyzická osoba, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej 
núdzi a fyzickej osoby, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej 
núdze,  

4 = fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím podľa osobitného predpisu, 

 
Poznámka: V prípade, že v priebehu toho istého mesiaca príde k zmene statusu poistenca 
(napr. dňom 15.5. matka bude ukončená ako fyzická osoba, ktorá sa stará o nezaopatrené 
dieťa a od 16.5. bude evidovaná ako fyzická soba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu), ÚPSVaR 
pošle takúto informáciu za poistenca v dvoch riadkoch. 
 
Pri fyzickej osobe, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, sa 
budú uvádzať údaje o trvalom bydlisku ako pri žiadateľovi o dávku v hmotnej núdzi. 



 

Dátové rozhranie – dávka 557 
 
Popis dávky: Oznámenie z ÚPSVaR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného 
štát z dôvodu evidencie ako fyzickej osoby, ktorá je vedená 
- v evidencii  uchádzačov o zamestnanie 
- ako zamestnanec, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo 

štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem zo 

závislej činnosti podľa osobitného predpisu, ak bol pred vznikom pracovného pomeru 

alebo štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a dôvodom vyradenia 

z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo 

štátnozamestnaneckého pomeru. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  557 
Početnosť:  jedenkrát mesačne za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1.  Typ dávky INT 3-3 P  
2.  Obdobie od DATE 6 P RRRRMM 
3.  Obdobie do DATE 6 P RRRRMM 
4.  Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
5.  Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
6.  Číslo dávky INT 1-3 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   557 
Obdobie od – do dávka sa bude generovať za obdobie predchádzajúcich 12 

mesiacov 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v tele dávky: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky: poradové číslo dávky v kalendárnom roku. V prípade, že v 

jednom mesiaci bude dávka vytvorená opakovane (napr. kvôli 
chybe), bude mať novovytvorená dávka nové, vyššie poradové 
číslo. 

 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  Poradové číslo riadku INT 1-10 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P* 
Sú povolené iba číslice 0 až 9. Do 
roku 1954 RČ deväťmiestne, desiata 
číslica nie je nahrádzaná nulou ani 



 

iným znakom. 

3.  
Meno, Rodné 
priezvisko 

CHAR 1-100 P  

4.  Titul CHAR 1-20 N  

5.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

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

7.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M alebo 
Z. 

8.  Kód zmeny CHAR 1 P 1 / 2 

9.  
Dátum začiatku 
evidencie 

DATE 8 P 
Dátum začiatku evidencie (nárok) 
v tvare RRRRMMDD. Vypĺňa sa 
vždy. 

10.  
Dátum konca 
evidencie 

DATE 8 P* 
Dátum konca evidencie (nárok)  
v tvare RRRRMMDD - posledný 
deň, kedy je osoba v evidencii.  

11.  TB obec CHAR 1-50 P 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého  bydliska. 

12.  TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
trvalého bydliska.  

13.  TB PSČ CHAR 5 N PSČ trvalého bydliska. 

14.  PB obec CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

15.  PB ulica a č. domu CHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
prechodného bydliska.  

16.  PB PSČ CHAR 5 N PSČ prechodného bydliska. 

17.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P* 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 
Ak nemá štátnu príslušnosť, uvedie 
sa XXX. V prípade, ak je viac ako 
jedna štátna príslušnosť,uvedie sa 
prioritne SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

18.  Kód okresu INT 3 P Ak údaj nie je známy, uvedie sa 999. 

19.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

20.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

21.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  
22.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

23.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
Kód zmeny: 
1 = fyzická osoba, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 
2 = zamestnanec, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo 

štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem zo 

závislej činnosti podľa osobitného predpisu, ak bol pred vznikom pracovného pomeru 

alebo štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a dôvodom vyradenia 

z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo 

štátnozamestnaneckého pomeru. 
 
Poznámka: V prípade, že v priebehu toho istého mesiaca príde k zmene statusu poistenca, 
ÚPSVaR pošle takúto informáciu za poistenca v dvoch riadkoch. 

V položke č. 11 a č. 12 (TB obec a TB ulica a č. domu), v prípade, ak sa údaj nenachádza 
v databáze ÚPSVaR, uvedie sa hodnota „nezistená.“ 

Údaj o PSČ nie je validný údaj. Položka je definovaná ako Nepovinná, nakoľko neodzrkadľuje 
reálny stav. 



 

Dátové rozhranie – dávka 558 
 
Popis dávky: Oznámenie z ÚPSVaR o fyzických osobách, ktorým bol vydaný 
a) preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
b) preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 
Smer:    ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  558 
Početnosť:  jedenkrát mesačne obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1.  Typ dávky INT 3-3 P  
2.  Obdobie od DATE 6 P RRRRMM 
3.  Obdobie do DATE 6 P RRRRMM 
4.  Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
5.  Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
6.  Číslo dávky INT 1-3 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   558 
Obdobie od – do dávka sa bude generovať za obdobie predchádzajúcich 12 

mesiacov 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky: poradové číslo dávky v kalendárnom roku. V prípade, že v 

jednom mesiaci bude dávka vytvorená opakovane (napr. kvôli 
chybe), bude mať novovytvorená dávka nové, vyššie poradové 
číslo. 

 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  Poradové číslo riadku INT 1-10 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P* 

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

3.  Meno CHAR 1-40 P  

4.  Rodné priezvisko CHAR 1-50 N 
Rodné priezvisko, ak sa líši od 
súčasného priezviska. 

5.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

6.  Titul pred menom CHAR 1-20 N Tituly pred menom. 

7.  Titul za menom CHAR 1-20 N Tituly za menom. 

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



 

9.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M alebo 
Z. 

10.  Kategória ZŤP INT 1 P 

1 – preukaz fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím 

2 - preukaz fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným poistením so 
sprievodcom 

11.  
Dátum priznania 
preukazu 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. 
Vypĺňa sa vždy. 

12.  
Dátum odobratia 
preukazu 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD.  

13.  
TB obec CHAR 1-50 P V položke je uvedený názov obce 

trvalého  bydliska. 

14.  
TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P V položke je uvedená ulica a č. domu 

trvalého bydliska.  

15.  TB PSČ CHAR 5 P PSČ trvalého bydliska. 

16.  
PB obec CHAR 1-50 P* V položke je uvedený názov obce 

prechodného bydliska.  

17.  
PB ulica a č. domu CHAR 1-60  P*  V položke je uvedená ulica a č. domu 

prechodného bydliska.  

18.  PB PSČ CHAR 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

19.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P* 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 
Ak nemá štátnu príslušnosť, uvedie 
sa XXX. V prípade, ak je viac ako 
jedna štátna príslušnosť, uvedie sa 
prioritne SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

20.  Kód okresu INT 3 P  

21.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

22.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

23.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  
24.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

25.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 



 

Príloha č. 3     Metodického usmernenia č. 5/4/2011 
 
Dátové rozhranie – dávka 559 
 
Popis dávky: Oznámenie MO SR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného 
štát, z dôvodu evidencie ako fyzickej osoby, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodok z 
výsluhového zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  559 
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP.xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

kde: ZP je kód ZP, 

NN je poradové číslo dávky v kalendárnom roku,  
RR je 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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
4. Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   559 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 
 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

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

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P 

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

3.  
Meno, rodné 
priezvisko, Titul 

CHAR 1-100 P  

4.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

5.  Dátum narodenia DATE 8 P Dátum v tvare RRRRMMDD 

6.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M alebo 
Z 

7.  
Označenie platiteľa 
štát 

CHAR 1 P B 

8.  
Dátum začiatku 
nároku 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. 
Vypĺňa sa vždy. 

9.  Dátum zániku nároku DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD 

10.  TB obec CHAR 1-50 P V položke je uvedený názov obce 



 

trvalého  bydliska. 

11.  TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
trvalého bydliska.  

12.  TB PSČ CHAR 5 P PSČ trvalého bydliska. 

13.  PB obec CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

14.  PB ulica a č. domu CHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
prechodného bydliska.  

15.  PB PSČ CHAR 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

16.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P* 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 
Ak nemá štátnu príslušnosť, uvedie 
sa XXX. V prípade, ak je viac ako 
jedna štátna príslušnosť, uvedie sa 
prioritne SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

17.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 
1 - oprava záznamu 
2 – storno záznamu 

18.  Druh dôchodku CHAR 1 P 

1 – starobný dôchodok 
2 - invalidný dôchodok  
6 – výsluhový dôchodok 
7 - invalidný výsluhový dôchodok 

19.  Bankové spojenie CHAR 4-4 P**  

20.  Číslo bankového účtu CHAR 1-34 P** 

V čísle sa nepoužívajú vodiace nuly. 
Predčíslie je oddelené pomlčkou. 
Pri platbe do zahraničia sa uvádza 
IBAN. 

21.  Výška dôchodku CHAR 1-7 P** 
na dve desatinné miesta (napr. 
9999,99) 

22.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

23.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

24.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  
25.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

26.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
P** položka sa vypĺňa iba v prípade, ak suma dôchodku nie je viac ako 50% priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým 
úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa 
limit spoluúčasti zisťuje. 

 
Položka č. 19 a 20 sa vyplní v prípade, ak je známa. 
 

Označenie platiteľa štát B = fyzická osoba, ktorá poberá dôchodok z výsluhového 

zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu. 



 

Dátové rozhranie – dávka 560 
 
Popis dávky: Oznámenie MO SR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného štát 
z dôvodu evidencie ako fyzickej osoby, ktorá je nemocensky zabezpečená a náhradu 
služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre 
chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  560 
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky: ZP_NN_RRMMDD_TYP.xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

kde: ZP – kód ZP, 

NN - poradové číslo dávky v kalendárnom roku,  
 RR - rok vytvorenia dávky, 

MM - mesiac vytvorenia dávky,  
DD - deň vytvorenia dávky,   
TYP - 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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
4. Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   560 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 
 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Nutnosť Poznámka 

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

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P 

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

3.  
Meno, rodné 
priezvisko, Titul 

CHAR 1-100 P  

4.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

5.  Dátum narodenia DATE 8 P Dátum v tvare RRRRMMDD 
6.  Pohlavie CHAR 1 P* Položka obsahuje hodnotu M alebo Z 

7.  
Označenie platiteľa 
štát 

CHAR 1 P T 

8.  
Dátum začiatku 
nároku 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. Vypĺňa 
sa vždy. 

9.  Dátum zániku nároku DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD 

10.  TB obec CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého  bydliska. 

11.  TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P* V položke je uvedená ulica a č. domu 



 

trvalého bydliska.  

12.  TB PSČ CHAR 5 P* PSČ trvalého bydliska. 

13.  PB obec CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

14.  PB ulica a č. domu CHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
prechodného bydliska.  

15.  PB PSČ CHAR 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

16.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P* 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 
Ak nemá štátnu príslušnosť, uvedie sa 
XXX. V prípade, ak je viac ako jedna 
štátna príslušnosť, uvedie sa prioritne 
SR alebo iba jedna z príslušností. 

17.  
IČO platiteľa 
poistného 

CHAR 8 P  

18.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 
1 – oprava záznamu 
2 – storno záznamu 

19.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

20.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

21.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  

22.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

23.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
Označenie platiteľa štát T = fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu 

služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre 

chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu. 



 

Príloha č. 4      Metodického usmernenia č. 5/4/2011 
 

Dátové rozhranie – dávka 561 
 

Popis dávky: Oznámenie ZVJS o fyzickej osobe obvinenej vo väzbe alebo odsúdenej vo 
výkone trestu odňatia slobody, obvinenej vo väzbe alebo odsúdenej vo výkone trestu odňatia 
slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistená. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  561  
Početnosť:  jedenkrát mesačne  
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1.  Typ dávky INT 3-3 P  
2.  Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3.  Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
4.  Číslo dávky INT 1-2 P  

5.  Charakter dávky CHAR 1-1 P 
N- riadna 
O - opravná 

6.  Poradové číslo opravovanej dávky CHAR 3-3 P*  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   561 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku  
Charakter dávky nová alebo opravná, v opravnej dávke sa zasielajú iba 

opravované alebo stornované záznamy z pôvodnej dávky a nie 
kompletná dávka 

- pokiaľ sa opravnou dávkou mení počet riadkov pôvodnej dávky, t.j. opravná dávka obsahuje 
stornovanie riadku pôvodnej dávky alebo pridanie riadku k pôvodnej dávke, neuvádza sa 
nový počet riadkov pôvodnej dávky po zmene. 

- pokiaľ sa opravnou dávkou stornuje riadok, nie je potrebné prečíslovávať riadky, aby bola 
„zacelená“ prípadná medzera v číslovaní riadkov pôvodnej dávky. 

 
* Poradové číslo opravovanej dávky – položka je povinná, ak ide o opravnú dávku (položka   

č. 5 je O). Tu sa udáva poradové číslo pôvodnej dávky, ktorá sa 
opravuje. 

 
 
 
 



 

Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-6 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P* 

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

3.  Meno CHAR 1-40 P 
V položke je uvedené meno 
z dokladu totožnosti. 

4.  Rodné priezvisko CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedené rodné 
priezvisko z dokladu totožnosti. 

5.  Priezvisko CHAR 1-50 P 
V položke je uvedené priezvisko 
z dokladu totožnosti. 

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

7.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M alebo 
Z. 

8.  
Označenie 
platiteľa štát 

CHAR 1 P  F 

9.  
Dátum začiatku 
výkonu väzby 
alebo trestu 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. Vypĺňa 
sa vždy. 

10.  
Dátum konca  
výkonu väzby 
alebo trestu 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

11.  
dátum začiatku 
prerušenia 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD 

12.  
dátum konca 
prerušenia 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD 

13.  TB obec CHAR 1-50 P** 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska. 

14.  TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P** 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
trvalého bydliska.  

15.  TB PSČ CHAR 5 P** PSČ trvalého bydliska. 

16.  PB obec CHAR 1-50 P** 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

17.  PB ulica a č. domu CHAR 1-60 P** 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
prechodného bydliska.  

18.  PB PSČ CHAR 5 P** PSČ prechodného bydliska. 

19.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 
Ak nemá štátnu príslušnosť, uvedie 
sa XXX. V prípade, ak je viac ako 
jedna štátna príslušnosť, uvedie sa 
prioritne SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

20.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 

Používa sa iba v opravnej dávke, inak 
je položka prázdna. 
1 - oprava záznamu 
2 – storno záznamu 

21.  Meno CRP CHAR 1-40 N  
22.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  
23.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  
24.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  
25.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
P** povinná je iba jedna z adries. Ak nie je známa adresa trvalého pobytu považuje sa             

za adresu trvalého pobytu adresa zboru.  



 

V opravnej dávke bude položka „Poradové číslo riadku“ plnená číslom riadku, ktorý sa má 
v pôvodnej dávke opraviť. 

V prípade, že oprava v opravnej dávke znamená pridanie riadku do pôvodnej dávky, budú 
položky naplnené nasledovne: 
1. „Poradové číslo riadku“ – bude číslo nasledujúce po doteraz maximálnom čísle riadku 

pôvodnej dávky (zahrňujúcej aj všetky doteraz vykonané úpravy) 
2. „Príznak zrušenia záznamu“ - nebude naplnený 
 

Označenie platiteľa štát F = fyzická osoba vo väzbe
 
alebo vo výkone trestu odňatia slobody,  

Prerušením (položka č. 11 a 12) sa rozumie zaradenie fyzickej osoby do práce počas výkonu 
trestu odňatia slobody. 

Poznámka: ak počas jedného mesiaca bude mať osoba viac prerušení, pošle sa v dávke 
príslušný počet riadkov. 



 

Dátové rozhranie – dávka 562 
 
Popis dávky:  Oznámenie ZVJS o fyzickej osobe, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodok 
z výsluhového zabezpečenia policajtov podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 7 písm. b) zákona 
č. 580/2004 Z. z.) 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  562 
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 
1. Typ dávky INT 3-3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
4. Číslo dávky INT 1-2 P  
5. 

Charakter dávky CHAR 1-1 P 
N- riadna 
O - opravná 

6. Poradové číslo opravovanej dávky CHAR 3-3 P*  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   562 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku  
Charakter dávky nová alebo opravná, v opravnej dávke sa zasielajú iba 

opravované alebo stornované záznamy z pôvodnej dávky a nie 
kompletná dávka 

- pokiaľ sa opravnou dávkou mení počet riadkov pôvodnej dávky, t.j. opravná dávka obsahuje 
stornovanie riadku pôvodnej dávky alebo pridanie riadku k pôvodnej dávke, neuvádza sa 
nový počet riadkov pôvodnej dávky po zmene. 

- pokiaľ sa opravnou dávkou stornuje riadok, nie je potrebné prečíslovávať riadky, aby bola 
„zacelená“ prípadná medzera v číslovaní riadkov pôvodnej dávky. 

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

 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Nutnosť Poznámka 

1.  Poradové číslo riadku I 1-6 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo C 9-10 P 
Sú povolené iba číslice 0 až 9. Do roku 
1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica 
nie je nahrádzaná nulou ani iným 



 

znakom. 

3.  Meno C 1-40 P  

4.  Rodné priezvisko C 1-50 P*  
5.  Priezvisko C 1-50 P  

6.  Dátum narodenia D 8 P Dátum v tvare RRRRMMDD.  

7.  Pohlavie C 1 P Položka obsahuje hodnotu M alebo Z. 

8.  
Označenie platiteľa 
štát 

C 1 P B 

9.  
Dátum začiatku 
nároku 

D 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. Vypĺňa 
sa vždy. 

10.  
Dátum zániku  
nároku 

D 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

11.  TB obec C 1-50 P 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska. 

12.  TB ulica a č. domu C 1-60 P 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
trvalého bydliska.  

13.  TB PSČ C 5 P PSČ trvalého bydliska. 

14.  PB obec C 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

15.  PB ulica a č. domu C 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
prechodného bydliska.  

16.  PB PSČ C 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

17.  Štátna príslušnosť C 3 P 

Číselník štátov podľa Štatistického 
úradu SR. 

Ak nemá štátnu príslušnosť, 
uvedie sa XXX. V prípade, ak je 
viac ako jedna štátna príslušnosť, 
uvedie sa prioritne SR alebo iba 
jedná z príslušností. 

18.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

C 1 N 
1 - oprava záznamu 
2 – storno záznamu 

19.  Druh dôchodku C 1 P 

1 – starobný dôchodok 
2 - invalidný dôchodok  
6 – výsluhový dôchodok 
7 - invalidný výsluhový dôchodok 

20.  Bankové spojenie C 4-4 P*  

21.  Číslo bankového účtu C 1-34 P* 

V čísle sa nepoužívajú vodiace nuly. 
Predčíslie je oddelené pomlčkou. 
Pri platbe do zahraničia sa uvádza 
IBAN. 

22.  
Výška dôchodku I 1-7 P** na dve desatinné miesta (napr. 

9999,99) 

23. Meno CRP CHAR 1-40 N  

24. Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

25. Rodne CRP CHAR 1-50 N  

26. Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

27. Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
P** položka sa vypĺňa iba v prípade, ak výška dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za 
kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa limit 
spoluúčasti zisťuje. Inak je položka prázdna. 

V opravnej dávke bude položka „Poradové číslo riadku“ plnená číslom riadku, ktorý sa má 
v pôvodnej dávke opraviť. 

V prípade, že oprava v opravnej dávke znamená pridanie riadku do pôvodnej dávky, budú 
položky naplnené nasledovne: 



 

1. „Poradové číslo riadku“ – bude číslo nasledujúce po doteraz maximálnom čísle riadku 
pôvodnej dávky (zahrňujúcej aj všetky doteraz vykonané úpravy) 

2. „Príznak zrušenia záznamu“ - nebude naplnený 
 

Označenie platiteľa štát B = fyzická osoba, ktorá poberá dôchodok z výsluhového 

zabezpečenia policajtov podľa osobitného predpisu
 
[ podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona 

580/2004 Z. z.], 



 

Dátové rozhranie – dávka 569 
 
Popis dávky:  Oznámenie zboru o fyzickej osobe, ktorá je nemocensky zabezpečená a 
poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej 
služby, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 7 písm. s) zákona    
č. 580/2004 Z. z.) 
Smer:  ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:   569 
Početnosť:   jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:   
      ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 
        NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 
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 bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie XSD schémy. 
 
Tabuľka č. 1 - hlavička: 
P. č. Názov položky Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1. Typ dávky P 3-3 INT  
2. Dátum vytvorenia dávky P 8-8 DATE RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke P 1-6 INT  
4. Číslo dávky P 1-2 INT  
5. 

Charakter dávky P 1-1 CHAR 
N- riadna 
O - opravná 

6. Poradové číslo opravovanej dávky P* 3-3 CHAR  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   569 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku  
Charakter dávky nová alebo opravná, v opravnej dávke sa zasielajú iba 

opravované alebo stornované záznamy z pôvodnej dávky a nie 
kompletná dávka 

- pokiaľ sa opravnou dávkou mení počet riadkov pôvodnej dávky, t.j. opravná dávka obsahuje 
stornovanie riadku pôvodnej dávky alebo pridanie riadku k pôvodnej dávke, neuvádza sa 
nový počet riadkov pôvodnej dávky po zmene. 

- pokiaľ sa opravnou dávkou stornuje riadok, nie je potrebné prečíslovávať riadky, aby bola 
„zacelená“ prípadná medzera v číslovaní riadkov pôvodnej dávky. 

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

 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Nutnosť Poznámka 

1.  Poradové číslo riadku I 1-6 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo C 9-10 P Sú povolené iba číslice 0 až 9. Do roku 



 

1954 RČ deväťmiestne, desiata číslica 
nie je nahrádzaná nulou ani iným 
znakom. 

3.  Meno C 1-40 P  

4.  Rodné priezvisko C 1-50 P*  

5.  Priezvisko C 1-50 P  

6.  Dátum narodenia D 8 P Dátum v tvare RRRRMMDD.  

7.  Pohlavie C 1 P Položka obsahuje hodnotu M alebo Z. 

8.  
Označenie platiteľa 
štát 

C 1 P S  

9.  
Dátum začiatku 
nároku 

D 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. Vypĺňa 
sa vždy. 

10.  
Dátum zániku  
nároku 

D 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

11.  TB obec C 1-50 P 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska. 

12.  TB ulica a č. domu C 1-60 P 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
trvalého bydliska.  

13.  TB PSČ C 5 P PSČ trvalého bydliska. 

14.  PB obec C 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

15.  PB ulica a č. domu C 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
prechodného bydliska.  

16.  PB PSČ C 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

17.  Štátna príslušnosť C 3 P 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 

Ak nemá štátnu príslušnosť, 
uvedie sa XXX. V prípade, ak je 
viac ako jedna štátna príslušnosť, 
uvedie sa prioritne SR alebo iba 
jedná z príslušností. 

18.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

C 1 N 
1 - oprava záznamu 
2 – storno záznamu 

19.  
IČO platiteľa 
poistného 

C 8 P  

20. Meno CRP CHAR 1-40 N  

21. Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

22. Rodne CRP CHAR 1-50 N  

23. Pobocka ZP CHAR 1-2 N  

24. Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 

V opravnej dávke bude položka „Poradové číslo riadku“ plnená číslom riadku, ktorý sa má 
v pôvodnej dávke opraviť. 

V prípade, že oprava v opravnej dávke znamená pridanie riadku do pôvodnej dávky, budú 
položky naplnené nasledovne: 
1. „Poradové číslo riadku“ – bude číslo nasledujúce po doteraz maximálnom čísle riadku 

pôvodnej dávky (zahrňujúcej aj všetky doteraz vykonané úpravy) 
2. „Príznak zrušenia záznamu“ - nebude naplnený 
 
Označenie platiteľa štát S = fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá 

náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby, 

nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu [podľa § 11 ods. 7 písm. s) zákona 

580/2004 Z. z.] 

 
 



 

Príloha č. 5      Metodického usmernenia č. 5/4/2011 
 
Dátové rozhranie – dávka 563 
 
Popis dávky: Oznámenie  MV SR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného 
štát z dôvodu evidencie ako fyzickej osoby, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodok z 
výsluhového zabezpečenia policajtov podľa osobitného predpisu. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  563  
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
4. Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   563 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 

 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

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

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P 

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

3.  Meno CHAR 1-40 P  

4.  Rodné priezvisko CHAR 1-50 P*  

5.  Priezvisko CHAR 1-50 P  
6.  Dátum narodenia DATE 8 P Dátum v tvare RRRRMMDD.  

7.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M alebo 
Z. 

8.  
Označenie platiteľa 
štát 

CHAR 1 P B 

9.  
Dátum začiatku 
nároku 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. 
Vypĺňa sa vždy. 

10.  
Dátum zániku  
nároku 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 



 

11.  TB obec CHAR 1-50 P 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska. 

12.  TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
trvalého bydliska.  

13.  TB PSČ CHAR 5 P PSČ trvalého bydliska. 

14.  PB obec CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

15.  PB ulica a č. domu CHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
prechodného bydliska.  

16.  PB PSČ CHAR 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

17.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 

Ak nemá štátnu príslušnosť, 
uvedie sa XXX. V prípade, ak je 
viac ako jedna štátna 
príslušnosť, uvedie sa prioritne 
SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

18.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 

1 - oprava záznamu 
2 – storno záznamu 
Položka je prázdna ak ide o nový 
záznam 

19.  Druh dôchodku CHAR 1 P 

1 – starobný dôchodok 
2 - invalidný dôchodok  
6 – výsluhový dôchodok 
7 - invalidný výsluhový dôchodok 

20.  Bankové spojenie CHAR 4-4 P**  

21.  Číslo bankového účtu CHAR 1-34 P** 

V čísle sa nepoužívajú vodiace nuly. 
Predčíslie je oddelené pomlčkou. 
Pri platbe do zahraničia sa uvádza 
IBAN. 

22.  
Výška dôchodku 

CHAR 1-7 P** 
na dve desatinné miesta (napr. 
9999,99) 

23.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

24.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

25.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  

26.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

27.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
P** položka sa vypĺňa iba v prípade, ak suma dôchodku nie je vyššia ako 50 % priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za 
kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa limit spoluúčasti 
zisťuje 
 
Položka č. 20 a 21 sa vyplní v prípade, ak je známa. 
 

Označenie platiteľa štát B = fyzická osoba, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodok 

z výsluhového zabezpečenia policajtov podľa osobitného predpisu. 



 

Dátové rozhranie – dávka 564 
 

Popis dávky: Oznámenie  MV SR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného 
štát z dôvodu evidencie fyzickej osoby ako cudzinca zaisteného na území Slovenskej 
republiky. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  564  
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
4. Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   564 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 
 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

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

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P* 

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

3.  ID osoby CHAR 1-6 P 

Povolené sú iba číslice 0 až 9. ID 
osoby je jedinečné číslo 
vygenerované informačným 
systémom ministerstva a je viazané 
na jednu fyzickú osobu. 

4.  Meno CHAR 1-40 P  

5.  Rodné priezvisko CHAR 1-50 P*  

6.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

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

8.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M, Z 
alebo N. 

9.  
Označenie platiteľa 
štát 

CHAR 1 P P 

10.  
Dátum začiatku 
nároku 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. 
Vypĺňa sa vždy. 



 

11.  
Dátum zániku  
nároku 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

12.  TB obec CHAR 1-50 P** 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska. 

13.  TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P** 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
trvalého bydliska.  

14.  TB PSČ CHAR 5 P** PSČ trvalého bydliska. 

15.  PB obec CHAR 1-50 P** 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

16.  PB ulica a č. domu CHAR 1-60 P** 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
prechodného bydliska.  

17.  PB PSČ CHAR 5 P** PSČ prechodného bydliska. 

18.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 
Ak nemá štátnu príslušnosť, uvedie 
sa XXX. V prípade, ak je viac ako 
jedna štátna príslušnosť, uvedie sa 
prioritne SR alebo iba jedna 
z príslušností. 
Ak štátna príslušnosť nebola zistená, 
uvedie sa NNN. 

19.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 

1- oprava záznamu 
2 – storno záznamu 
Položka je prázdna ak ide o nový 
záznam 

20.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

21.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

22.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  

23.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

24.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
P** povinná je iba jedna z adries. Ak nie je známa adresa pobytu, považuje sa za adresu 

trvalého pobytu adresa ministerstva. 
 
Označenie platiteľa štát P = cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky 
 
Poznámka: ak bude cudzinec zaistený iba niekoľko dní v mesiaci, tak v dávke za príslušný 
mesiac budú vyplnené obe položky: dátum začiatku nároku a dátum zániku nároku. 



 

Dátové rozhranie – dávka 565 
 
Popis dávky: Oznámenie  MV SR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného 
štát z dôvodu evidencie ako azylanta. 
Údaje sa poskytujú za príslušný mesiac len o tých azylantoch, ktorým sa v tomto mesiaci 
udelil azyl (Dátum začiatku nároku) alebo im zanikol azyl (Dátum zániku nároku); ak údaj 
nebolo možné poskytnúť za mesiac, v ktorom nastala táto udalosť, poskytne sa takýto údaj 
za mesiac, v ktorom bola táto udalosť MV SR známa. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  565  
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
4. Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   565 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 
 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

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

2.  Meno CHAR 1-40 P  

3.  Rodné priezvisko CHAR 1-50 P*  

4.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

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

6.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M, Z 
alebo N. 

7.  
Označenie platiteľa 
štát 

CHAR 1 P Q 

8.  Dátum udelenia azylu DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. 
Vypĺňa sa vždy. 

9.  Dátum zániku azylu DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

10.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 

Ak nemá štátnu príslušnosť, 
uvedie sa XXX. V prípade, ak je 



 

viac ako jedna štátna 
príslušnosť, uvedie sa prioritne 
SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

11.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 

1- oprava záznamu 
2 – storno záznamu 
Položka je prázdna ak ide o nový 
záznam 

12.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

13.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

14.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  

15.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  
16.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
Označenie platiteľa štát Q = azylant 
 
Poznámka: 
Počas prechodného obdobia, do 31. 3. 2012, bude MV SR posielať údaje o azylantoch 
prostredníctvom xls súboru (súbor programu Excel) a to vo forme tabuľky, s dodržanou 
položkovou skladbou z tohto dátového rozhrania. Po uplynutí prechodného obdobia bude MV 
SR posielať údaje o azylantoch nasledovne: 

1. azyl udelený po 1. 1. 2010 - formou mesačných dávok, v zmysle dátového rozhrania, 
2. azyl udelený do 31. 12. 2009 – formou xls súboru, s dodržanou položkovou skladbou 

z dátového rozhrania. 
 



 

Dátové rozhranie – dávka 566 
 
Popis dávky: Oznámenie  MV SR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného 
štát z dôvodu evidencie ako fyzickej osoby, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá 
náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby, 
nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  566  
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
4. Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   566 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 
 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

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

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P 

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

3.  Meno CHAR 1-40 P  

4.  Rodné priezvisko CHAR 1-50 P*  

5.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

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

7.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M alebo 
Z. 

8.  
Označenie platiteľa 
štát 

CHAR 1 P S 

9.  
Dátum začiatku 
nároku 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. 
Vypĺňa sa vždy. 

10.  
Dátum zániku  
nároku 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

11.  TB obec CHAR 1-50 P V položke je uvedený názov obce 



 

trvalého bydliska. 

12.  TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
trvalého bydliska.  

13.  TB PSČ CHAR 5 P PSČ trvalého bydliska. 

14.  PB obec CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

15.  PB ulica a č. domu CHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. domu 
prechodného bydliska.  

16.  PB PSČ CHAR 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

17.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 

Ak nemá štátnu príslušnosť, 
uvedie sa XXX. V prípade, ak je 
viac ako jedna štátna 
príslušnosť, uvedie sa prioritne 
SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

18.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 

1 - oprava záznamu 
2 – storno záznamu 
Položka je prázdna ak ide o nový 
záznam 

19.  IČO zamestnávateľa CHAR 8 P  

20.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

21.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

22.  Rodné CRP CHAR 1-50 N  

23.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

24.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
Označenie platiteľa štát S = fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá 

náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby, 

nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu. 



 

Príloha č. 6      Metodického usmernenia č. 5/4/2011 
 
Dátové rozhranie – dávka 567 
 
Popis dávky: Oznámenie MŠ o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného štát, 
z dôvodu evidencie ako nezaopatreného dieťaťa, študenta z iného členského štátu, 
zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je 
Slovenská republika viazaná, alebo žiaka alebo študenta, ktorý je Slovákom žijúcim 
v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike a študenta doktorandského 
študijného programu v dennej forme štúdia [§ 11 ods. 7  písm. a), h), t) zákona č. 580/2004 Z. 
z.] v rozsahu podmienok podľa uzatvorenej dohody. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  567 
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 3-3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
4. Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   567 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku  
 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

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

2.  Rodné číslo poistenca CHAR 9-10 P* 

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

3.  Meno CHAR 1-40 P* 
V položke je uvedené meno 
z dokladu totožnosti. 

4.  Rodné priezvisko CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedené rodné 
priezvisko z dokladu totožnosti. 

5.  Priezvisko CHAR 1-50 P 
V položke je uvedené priezvisko 
z dokladu totožnosti. 

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

7.  Forma štúdia CHAR 1 N 1 – denné 



 

2 - externé 

8.  Stupeň štúdia CHAR 1 P 

0 – stredná škola 
1 – 1. stupeň 
2 – 2. stupeň 
3 – 3. stupeň  
4 - študijný program podľa § 53 
ods. 3 
5 – jazyková príprava 

9.  
Štandardná dĺžka 
štúdia 

CHAR 1 P* 

0 – dodržaná 
1 – nedodržaná 
 
Údaj sa poskytuje len pri 
doktorandoch. 

10.  
Dátum začiatku 
štúdia 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. 
Vypĺňa sa vždy. 

11.  Dátum konca  štúdia DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD.  

12.  

Získané 
predchádzajúce 
vysokoškolské 
štúdium 

CHAR 1 N 

0 - nezískané 
1 - 1. stupeň 
2 - 2. stupeň 
3 - 3. stupeň 
4 - študijný program podľa § 53 
ods.3 

13.  Dátum prerušenia od DATE 8 P** Dátum v tvare RRRRMMDD. 

14.  Dátum prerušenia do DATE 8 P** Dátum v tvare RRRRMMDD. 

15.  Zahraničný študent CHAR 1 P* 
1 – áno 
Položka je prázdna, ak nejde 
o zahraničného študenta. 

16.  
Adresa trvalého 
pobytu Obec 

CHAR 1-100 P* 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska.  

17.  Ulica a č. domu CHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica trvalého 
bydliska.  

18.  PSČ CHAR 1-20 P* Poštové smerovacie číslo 

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

20.  
Adresa prechodného 
pobytu Obec 

CHAR 1-100 P* 
V položke je uvedený názov obce 
bydliska v SR.  

21.  Ulica a č. domu CHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica bydliska 
v SR.  

22.  PSČ CHAR 5 P* Poštové smerovacie číslo 

23.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 

Ak nemá štátnu príslušnosť, 
uvedie sa XXX. V prípade, ak 
je viac ako jedna štátna 
príslušnosť, uvedie sa prioritne 
SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

24.  Príznak záznamu CHAR 1 N 

1 – oprava záznamu 
2 – storno záznamu 
Položka je prázdna ak ide o nový 
záznam. 

25.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

26.  Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

27.  Rodne CRP CHAR 1-50 N  

28.  Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

29.  Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
 



 

Vysvetlivky: 
P** položka je povinná v prípade, ak došlo k prerušeniu štúdia. 
Položka č. 13 a 14 sa nevypĺňa v prípade zahraničných študentov, ktorí sú v jazykovej 
príprave. 
 
Poznámka: 
Ministerstvo poskytuje údaje z centrálneho registra študentov, ktorý ministerstvo vedie podľa 
§ 73 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: 
 

a) o študentovi vysokej školy, do dovŕšenia veku 26 rokov; ak ide o študenta v dennej 
forme štúdia do dovŕšenia veku 30 rokov; ak je známe, že študent už dosiahol 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nie je platiteľom poistného štát a údaj sa 
neposkytuje, 

 
b) o študentovi z iného členského štátu, zahraničnom študentovi na zabezpečenie 

záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo 
o žiakovi alebo študentovi, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň 
študuje na škole v Slovenskej republike [§ 11 ods. 7 písm. h) zákona č. 580/2004  
Z. z.],  

 
c) o študentovi doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak 

celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia a 
nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov 
[§ 11 ods. 7 písm. t) zákona č. 580/2004  Z. z.].   

 
V prípade údajov za obdobie január 2011 až do prechodu na novú verziu centrálneho registra   
študentov (historické údaje) ministerstvo negarantuje správnosť formátu údajov – UTF - 8. 
 
V prípade historických údajov ministerstvo poskytne údaje o trvalom pobyte uvedením celej 
adresy v položke adresa trvalého pobytu obec a poskytne údaje o bydlisku v SR uvedením 
celého bydliska v SR v položke adresa prechodného pobytu Obec. 
 
Okrem historických údajov sa študent v mesačnej dávke uvedie len za podmienky, že došlo 
k začatiu štúdia, prerušeniu alebo skončeniu prerušenia alebo skončeniu štúdia ako takého, 
alebo k zmene mena, priezviska alebo trvalého pobytu alebo pobytu v Slovenskej republike. 
 
Ak niektorý študent študuje viac študijných programov súbežne, poskytujú sa o jednotlivých 
štúdiách samostatné záznamy. 
 
V prípade zahraničných študentov, ktorí sú v jazykovej príprave, poskytne ministerstvo údaje 
o trvalom pobyte uvedením celej adresy v položke adresa trvalého pobytu obec a poskytne 
údaje o bydlisku v SR uvedením celého bydliska v SR v položke adresa prechodného pobytu 
Obec. 



 

Príloha č. 7      Metodického usmernenia č. 5/4/2011 
 
Dátové rozhranie – dávka 568 
 
Popis dávky: Oznámenie   FR SR 
a) vymeriavacích základoch fyzických osôb podľa § 13 a údajov pre vykonanie ročného 

zúčtovania poistného podľa § 19  zákona č. 580/2004 Z. z. 
b) fyzických osobách, ktoré poberajú príjem, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 5 a 6 
zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
FR SR začatím posielania údajov za nové zdaňovacie obdobie ukončí posielanie údajov za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 
Zdroj dávky: Daňové priznania z dani z príjmov fyzických osôb (DPFO) typ A, B za 
príslušné zdaňovacie obdobie. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  568  
Početnosť: jedenkrát ročne – kompletné údaje za príslušné zdaňovacie obdobie 
   jedenkrát mesačne - aktualizácie údajov 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-8 P 99990 
4. Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   568 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku  
 
 
 
Tabuľka č. 2  - údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  
Číslo  
daňového úradu 

CHAR 3 P 
Číslo daňového úradu, podľa 
číselníka DR 

2.  Za rok CHAR 4 P Zdaňovacie obdobie 

3.  
Dátum podania 
DP 

DATE 10 P 
dátum evidencie podania DP - 
v tvare DD.MM.RRRR 

4.  Termín odkladu DATE 10 P* 
Identifikácia dátumu odkladu 
podania DP do - v tvare 
DD.MM.RRRR 



 

5.  Druh DP CHAR 2 P 

Identifikácia druhu daňového 
priznania (DP): 
1 – riadne DP 
2 - dodatočné DP (DDP) – pri 
DDP sa posiela posledné 
platné 

6.  Rodné číslo CHAR 9-10 P* 

Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Do 31.12.1953 je RČ 
deväťmiestne, desiata číslica 
nie je nahrádzaná nulou ani 
iným znakom. 

7.  DIČ CHAR 10 P* 

Daňové identifikačné číslo 
(daňové subjekty, ktoré 
podávajú DP typ A uvádzajú 
v DP rodné číslo) 

8.  Meno CHAR 1-40 P 
V položke je uvedené meno 
z dokladu totožnosti. 

9.  Priezvisko CHAR 1-50 P 
V položke je uvedené 
priezvisko z dokladu 
totožnosti. 

10.  Titul CHAR 1-20 N Titul pred a za menom 

11.  Dátum narodenia DATE 10 P* Dátum v tvare DD.MM.RRRR 

12.  Dátum začiatku DATE 10 P 
Dátum začiatku registrácie a 
evidencie daňovníka - v tvare 
DD.MM.RRRR 

13.  Dátum konca DATE 10 P* 

Dátum konca registrácie 
a ukončenia evidencie  
daňovníka - v tvare 
DD.MM.RRRR 

14.  
Adresa trvalého 
pobytu: Obec 

CHAR 1-50 N 
V položke je uvedený názov 
obce trvalého  pobytu. 

15.  Ulica  CHAR 1-60 N 
V položke je uvedená ulica 
trvalého pobytu.  

16.  Číslo domu STRING 1-20 N 
V položke je číslo domu 
trvalého pobytu.  

17.  PSČ STRING 1-20 N 
V položke je PSČ trvalého 
pobytu. 

18.  Štát CHAR 3 N 

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

19.  Číslo telefónu STRING 1-20 N 
V položke je číslo telefónu 
trvalého pobytu. 

20.  PP Obec CHAR 1-50 N 
V položke je uvedený názov 
obce prechodného pobytu.  

21.  PP Ulica CHAR 1-60 N 
V položke je uvedená ulica 
prechodného pobytu.  

22.  PP Číslo domu STRING 1-20 N 
V položke je číslo domu 
prechodného pobytu.  

23.  PP PSČ STRING 1-20 N 
V položke je PSČ prechodného 
pobytu. 

24.  PP Číslo telefónu STRING 1-20 N 
V položke je číslo telefónu 
prechodného pobytu. 

25.  DA Obec CHAR 1-50 N 
V položke je uvedený názov 
obce na doručovanie na území 
SR. 

26.  DA Ulica CHAR 1-60 N 
V položke je uvedená ulica na 
doručovanie na území SR. 

27.  DA Číslo domu STRING 1-20 N 
V položke je číslo domu na 
doručovanie na území SR.  



 

28.  DA PSČ CHAR 5-5 N 
V položke je PSČ na 
doručovanie na území SR. 

29.  DA Číslo telefónu STRING 1-20 N 
V položke je číslo telefónu na 
doručovanie na území SR. 

30.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P* 

Číselník krajín podľa 
Štatistického úradu SR 
(položka „Kód OSN“). 
Ak nemá štátnu príslušnosť, 

uvedie sa XXX. 
V prípade, ak je viac ako 
jedna štátna príslušnosť, 
uvedie sa prioritne SR 
alebo iba jedna 
z príslušností. 

31.  
Banka alebo 
pobočka 
zahraničnej banky 

CHAR 1-30 P* 
Identifikácia - názov 
finančného ústavu.  

32.  Číslo účtu CHAR 1-34 P* 

Uvádza sa číslo posledného 
otvoreného účtu. V čísle sa 
nepoužívajú vodiace nuly. 
Predčíslie je 
oddelené pomlčkou. Pri 
zahraničnej banke sa uvádza 
IBAN. 

33.  Kód Banky CHAR 4 P*  

34.  ZZ Meno CHAR 1-40 P* 
Údaje o ZZ alebo dedičovi  
alebo zástupcovi alebo 
správcovi KP. 

35.  ZZ Priezvisko CHAR 1-50 P*  

36.  ZZ Titul CHAR 1-20 N Titul pred a za menom 

37.  ZZ Obec CHAR 1-50 N 
V položke je uvedený názov 
obce   

38.  ZZ Ulica a číslo STRING 1-60 N 
V položke je uvedená ulica a 
číslo. 

39.  ZZ PSČ STRING 1-20 N PSČ. 

40.  ZZ Štát CHAR 3 P* 

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

41.  ZZ Číslo telefónu STRING 1-20 N  

42.  ZZ Rodné číslo CHAR 9-10 P* 

Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Do 31.12.1953 je RČ 
deväťmiestne, desiata číslica 
nie je nahrádzaná nulou ani 
iným znakom. 

43.  Príznak záznamu CHAR 1 N 

Nevyplnená položka – ide 
o nový záznam 
1 – oprava záznamu 
2 – storno  záznamu 

44.  
Poberanie 
dôchodku 

CHAR 1 P* 
1 - Áno 
2 - Nie 

45.  Úhrn príjmov z §5 DECIMAL 10.2 P* 
Riadok č. 32 z DP typu A 
Riadok č. 34 z DP typu B 

46.  Úhrn poistného ZP DECIMAL 10.2 P* 

Úhrn poistného na zdravotné 
poistenie (§5 ods.8 zákona) 
Riadok č. 33b z DP typu A 
Riadok č. 35b z DP typu B 
 

47.  Základ dane §6  DECIMAL 10.2 P* 
čiastkový základ dane §6 ods. 1 
a 2  (43, 44) 



 

48.  
Čiastkový základ 
dane §6 

DECIMAL 10.2 P* 

Čiastkový základ dane 
z príjmov podľa § 6 ods. 3 ods. 
4 zákona   
Riadok č. 52 z DP typu B 

49.  
Zaplatené poistné 
ZP 

DECIMAL 10.2 P* 

Preukázateľne zaplatené 
poistné  na zdravotné 
poistenie z príjmov podľa §6 
ods. 1 a 2 zákona z DP str. 3 

50.  
Zaplatené 
preddavky ZP 

DECIMAL 10.2 P* 

Preukázateľne zaplatené 
preddavky na zdravotné 
poistenie podľa § 6 ods. 1 a 2 
zákona príslušné 
k zdaňovaciemu obdobiu, za 
ktoré sa podáva daňové 
priznanie 
Riadok č. 10 str. 12 Údaje na 
účely sociálneho 
a zdravotného poistenia z DP 
typu B 

51.  Základ dane §7 DECIMAL 10.2 P* 

čiastkový základ dane 
z príjmov z kapitálového 
majetku  §7  
Riadok č. 55 z DP typu B 

52.  Základ dane §8 DECIMAL 10.2 P* 
čiastkový základ dane §8 
Riadok č. 58 z DP typu B 

53.  
Úhrn príjmov z 
dohôd 

DECIMAL 10.2 P* 

úhrn príjmov plynúcich na 
základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo 
pracovného pomeru 
Riadok č. 32a z DP typu A 
Riadok č. 34a z DP typu B 

54.  
Úhrn poistného na 
SP 

DECIMAL 10.2 P* 

Úhrn poistného na sociálne 
poistenie (zabezpečenie) - § 5 
ods. 8 zákona 
Riadok č. 33a z DP typu A 
Riadok č. 35a z DP typu B 

55.  
Zaplatené poistné 
SP 

DECIMAL 10.2 P* 
Preukázateľne zaplatené 
poistné na SP z príjmov podľa 
§ 6 ods. 1 a 2 zákona z DP str.3 

56.  
Úhrn vyňatých 
príjmov 

DECIMAL 10.2 P* 

Úhrn vyňatých príjmov 
(základov dane a daňových 
strát) 
Riadok č. 83 z DP typu B 
Riadok č. 46 z DP typu A 

57.  
Úhrn príjmov zo 
zdrojov v zahraničí 

DECIMAL 10.2 P* 

Úhrn  príjmov (základov dane) 
zo zdrojov v zahraničí 
Riadok č. 86 z DP typ B, 
Riadok  č. 49 z DP typ A 

58.  
Základ dane 
osobného asistenta 

DECIMAL 10.2 P* 

Základ dane (čiastkový základ 
dane) z príjmov z výkonu 
osobného asistenta 
Riadok č. 06 alebo 07 str. 12 
Údaje na účely sociálneho 
a zdravotného poistenia z DP 
typu B 

59.  Podiely na zisku DECIMAL 10.2 P* 

Podiely na zisku vykázanom za 
zdaňovacie obdobie do 31. 
decembra 2003 
Riadok 08 str. 12 Údaje na 
účely sociálneho 



 

a zdravotného poistenia z DP 
typu B 

60.  Meno CRP CHAR 1-40 N  

61. . Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

62. . Rodne CRP CHAR 1-50 N  

63. . Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

64. . Rč/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
Položka č. 11 - Dátum narodenia je povinná v prípade, ak nie je vyplnená položka č. 6 - Rodné 
číslo 
DP – daňové priznanie 
Dátum začiatku - dátum začiatku registrácie a evidencie daňovníka 

- pri podaní DP typu A bude položka obsahovať dátum evidencie 
- pri DP typu B bude položka obsahovať dátum registrácie alebo evidencie, ak 

nie je registrovaný. 
Dátum konca - dátum konca registrácie a ukončenia evidencie  daňovníka 
Pri položkách č. 47, 48, 56 a 58 sú povolené mínusové hodnoty. 
Pri podaní opravného DP sa posiela najaktuálnejší DP s označením druhu DP ako riadne. 
 



 

Dátové rozhranie – dávka 570 
 
Popis dávky: Oznámenie  FR SR o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom invalidného 
výsluhového dôchodku, o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom dôchodku z výsluhového 
zabezpečenia colníkov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, ak suma 
dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy. 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:   570  
Početnosť:   jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 

     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby 

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 vypracovanie XSD schémy. 
 
Tabuľka č. 1 - hlavička: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  
4. Číslo dávky INT 1-2 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   570 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku 
 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 
P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát / Poznámka 

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

2.  Rodné číslo VARCHAR 9-10 P 

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

3.  Meno VARCHAR 1-40 P  

4.  Rodné priezvisko VARCHAR 1-50 P*  

5.  Priezvisko VARCHAR 1-50 P  

6.  Dátum narodenia DATE 8 P RRRRMMDD 

7.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M 
alebo Z. 

8.  
Dátum začiatku 
nároku 

DATE 8 P RRRRMMDD 

9.  
Dátum zániku  
nároku 

DATE 8 P* RRRRMMDD 

10.  TB obec VARCHAR 1-50 P 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska. 

11.  TB ulica a č. domu VARCHAR 1-60 P V položke je uvedená ulica a č. 



 

domu trvalého bydliska.  

12.  TB PSČ CHAR 5 P PSČ trvalého bydliska. 

13.  PB obec VARCHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska.  

14.  PB ulica a č. domu VARCHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. 
domu prechodného bydliska.  

15.  PB PSČ CHAR 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

16.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P 

Číselník krajín podľa 
Štatistického úradu SR (položka 
„Kód OSN“). 
Ak nemá štátnu príslušnosť 
uvedie sa XXX. V prípade, ak je 
viac ako jedna štátna príslušnosť, 
uvedie sa prioritne SR alebo iba 
jedna z príslušností. 

17.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 

1 - oprava záznamu 
2 – storno záznamu 
Položka je prázdna ak ide o nový 
záznam 

18.  Druh dôchodku CHAR 1 P 
6 – výsluhový dôchodok 
7 - invalidný výsluhový dôchodok 

19.  Bankové spojenie CHAR 4-4 P*  

20.  Číslo bankového účtu VARCHAR 1-34 P* 

V čísle sa nepoužívajú vodiace 
nuly. Predčíslie je 
oddelené pomlčkou. 
Pri platbe do zahraničia sa 
uvádza IBAN. 

21.  Výška dôchodku DECIMAL 6.2 P  

22.  Meno CRP VARCHAR 1-40 N  

23.  Priezvisko CRP VARCHAR 1-50 N  

24.  Rodné CRP VARCHAR 1-50 N  

25.  Pobočka ZP VARCHAR 1-2 N  
26.  Rč/BIČ z CRP VARCHAR 9-10 N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


