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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

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

písm. l) a podľa § 20 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto metodické usmernenie za účelom 
stanovenia povinností a zabezpečenia jednotného postupu pri vedení centrálneho registra 
poistencov (ďalej len „CRP“). 
 
 Toto metodické usmernenie popisuje dátové rozhrania vstupných a výstupných 
dávok CRP a zodpovedajúce kontroly, ktoré sa pri spracovaní dávok zo zdravotných 
poisťovní v CRP vykonávajú.  
 
 

Článok 2 
Terminológia a používané skratky 

 
V metodickom usmernení sú použité nasledovné skratky a pojmy: 
 
zákon č. 581/2004 Z.z. zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon č. 580/2004 Z.z. zákon 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 

CRP centrálny register poistencov - databáza poistných vzťahov 
všetkých poistencov povinného verejného zdravotného 
poistenia 

ZP zdravotná poisťovňa 
VZP verejné zdravotné poistenie 
PV poistný vzťah 
RČ rodné číslo; do dátumu narodenia 31.12.1953 je RČ 

deväťmiestne a od dátumu narodenia 01.01.1954 je RČ 
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. 

IDZP identifikátor poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni 
ZPr zdravotnícky pracovník 
PZS poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
register úmrtí register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho 
OoÚ oznámenie o úmrtí alebo vyhlásenie za mŕtveho 
ZPV začiatok poistného vzťahu 
KPV koniec poistného vzťahu 
ZPL začiatok platnosti typu platiteľa 
KPL koniec platnosti typu platiteľa 
FS fyzické storno 
REGOB register obyvateľov SR 

 
 

Článok 3 
Poskytovanie údajov 

 
1) Zdravotná poisťovňa poskytuje úradu v elektronickej podobe 
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a) údaje o zmenách vo svojom registri poistencov týkajúce sa údajov o poistencovi 
a poistenosti spracovávaných v CRP (dávka 910) a to do 20. dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac; zdravotná poisťovňa ich 
poskytuje v štruktúre podľa dátového rozhrania (príloha č. 1), 

b) kompletné údaje z registra poistencov v rozsahu údajov spracovávaných v CRP (dávka 
911) do desiatich dní od vyžiadania úradom; zdravotná poisťovňa ich poskytuje v štruktúre 
podľa dátového rozhrania (príloha č. 1), 

c) údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti do 5. dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca (dávka 912); zdravotná poisťovňa ich poskytuje 
v štruktúre podľa dátového rozhrania (príloha č. 1). Každý údaj o dohode musí byť 
jednoznačný, bez kolízií a nezrovnalostí a zdravotná poisťovňa ho posiela úradu až po ich 
vysporiadaní. 
 
2) Úrad poskytuje zdravotnej poisťovni v elektronickej podobe 

a) výstupné dávky po ukončení spracovania dávok 910 v CRP za príslušné obdobie (dávky 
921, 931, 932, 933, 934, 935, 936); úrad ich poskytuje v štruktúre podľa dátového 
rozhrania (príloha č. 2), 

b) výstupnú dávku po ukončení spracovania dávok 912 v CRP (dávka 913); úrad ju 
poskytuje v štruktúre podľa dátového rozhrania (príloha č. 2), 

c) výstupnú dávku z registra úmrtí do piatich dní po zaevidovaní úmrtia z doručeného OoÚ 
(dávka 937); úrad ju poskytuje v štruktúre podľa dátového rozhrania (príloha č. 5). 
 
3) Úrad a zdravotné poisťovne komunikujú za účelom naplnenia a vedenia CRP pomocou 
dávok doručovaných na médiu alebo posielaných elektronickou poštou. Pri posielaní 
elektronickou poštou sú dávky zašifrované programom PGP. 

4) Za správnosť údajov vo vstupnej dávke je zodpovedná zdravotná poisťovňa, ktorá dávku 
predkladá. Za správnosť údajov vo výstupnej dávke z registra úmrtí  zodpovedá príslušná 
pobočka úradu. Požiadavka na zmenu, storno alebo zápis údajov o úmrtí zo strany 
zdravotnej poisťovne sa realizuje prostredníctvom žiadosti uvedenej v prílohe č. 6, ktorú 
predkladá zdravotná poisťovňa v elektronickej podobe na ústredie úradu na adresu: 
umrtia@udzs-sk.sk. 

 
 

Článok 4 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
Metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2013. 
 
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto metodického usmernenia sa ruší platnosť 
metodického usmernenia č. 8/2006 Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok 
centrálneho registra poistencov. 
 
 
 
Bratislava 28.05.2013 
 
 
 

MUDr. Monika Pažinková, MPH 
predsedníčka 
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Príloha č. 1      Metodického usmernenia č. 2/2013 
 

Vstupné dávky do CRP 
 
Dátové rozhranie – dávka 910 
Popis dávky: mesačné zmeny o poistencovi a poistenosti 
Smer:   ZP ―> ústredie úradu 
Typ dávky:  910  
Početnosť:  jedenkrát mesačne, zmeny za predchádzajúci kalendárny mesiac 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  CRKKRRMM.TYP, kde 
CR  centrálny register 
KK  kód zdravotnej poisťovne  
RR  spracovávaný rok  
MM  spracovávaný mesiac  
TYP  typ dávky (napr. 910, 911) 
Dávka je generovaná vždy ako jeden súbor . 
Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2) 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Oddeľovací znak:  | 
oddeľovací znak sa nesmie vyskytnúť vo významovej pozícii žiadnej položky. V prípade, že 
položka nie je definovaná, nesmie byť vyplnená medzerami, ale nasleduje ďalší oddeľovací 
znak. Za položku sa nesmú pridávať prázdne znaky. 
Štruktúra vety 1 riadku: Charakter dávky|Typ dávky|IČO odosielateľa dávky|IČO 
prijímateľa dávky|Obdobie|Dátum odoslania dávky|Číslo dávky|Počet viet tela dávky|Počet 
médií|Číslo média| 
Štruktúra vety 2 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač sa uvádza aj 
na konci každého riadku) Každá veta je na novom riadku dávky. 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou 
je uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 
Vysvetlivky: 
INT kladné celé číslo, pričom stĺpec dĺžka určuje maximálny počet významných číslic 
CHAR znakový reťazec, pričom stĺpec dĺžka určuje maximálny počet alfanumerických 

znakov (podľa kódovania ISO 8859.2) 
DATEn dátum, kde n je číslo formátu dátumu, pričom: 

n=1: RRRRMMDD 
n=2: DDMMRRRR 
n=3: RRMM 
n=4: RRRRMM 
n=5: MMRR 

P povinný údaj  
N nepovinný údaj 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 

P.č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  Charakter dávky CHAR 1 N 

V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu 
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N – 
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná 
dávka. 

2. Typ dávky INT 3 P  

3. IČO odosielateľa  INT 8 P 
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je 
potrebné uviesť IČO ZP. 

4. IČO prijímateľa INT 8 N IČO prijímateľa dávky 

5. Obdobie DATE4 6 P 

Mesiac a rok, voči poslednému dňu, ktorého sú 
dáta generované. V CRP pri dávke 910 bude 
kontrolované na predchádzajúci mesiac voči 
aktuálnemu mesiacu.  

6. Dátum odoslania D1 8 P  
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P.č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 
dávky 

7. Číslo dávky INT 1-6 N  

8. 
Počet viet tela 
dávky 

INT 1-7 P 
CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky 
na tento údaj. 

9. Počet médií INT 3 N  
10. Číslo média INT 3 N  
 
Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-7 P Jednoznačný identifikátor riadku v dávke. 

2.  IDZP CHAR 1-12 P Údaj nie je možné meniť v registri ZP ani v CRP. 

3.  Rodné číslo/BIČ CHAR 9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
Desiaty znak nie je nahrádzaný nulou ani iným 
znakom (medzera). 
Dávka musí byť utriedená podľa tohto stĺpca 
vzostupne.  

4.  
Pôvodné rodné 
číslo/BIČ 

CHAR 9-10 N 

Pôvodné RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
Desiaty znak nie je nahrádzaný nulou ani iným 
znakom (medzera). 
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, BIČ, resp. 
zmeny BIČ na RČ. Zároveň je povinná položka 
Požadovaná akcia=“RC“. 

5.  Meno CHAR 1-24 P  
6.  Rodné priezvisko CHAR 1-36 P  
7.  Priezvisko CHAR 1-36 P  
8.  Dátum narodenia DATE1 8 P  

9.  Dátum úmrtia DATE1 8 N 
Pri vyplnenom dôvode ukončenia „úmrtie“ 
položka povinná, nevyplnenie bude mať za 
následok neakceptáciu dávky pri kontrole. 

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

11.  Štátna 
príslušnosť 

CHAR 1 P 
0 – SR 
2 – iné 
3 – EÚ 

12.  Obec CHAR  1-25 P 

Položka nesmie byť prázdna ani vyplnená 
medzerami a obsahuje obec trvalého pobytu 
poistenca. V prípade, že obec trvalého pobytu 
poistenca je neznáma, v položke bude uvedené 
„NEZNÁMA“. Ak celá adresa trvalého pobytu 
poistenca je neznáma, do tejto položky sa uvedie 
„NEZNÁMA“. 

13.  Ulica a č. domu CHAR 1-35 P 

V prípade, že adresa trvalého pobytu poistenca 
neobsahuje ulicu, v položke bude uvedená obec 
trvalého pobytu a č. domu. V prípade, že ulica 
v rámci obce trvalého pobytu bude existovať, ale 
nebude známa, v položke bude uvedené 
„NEZNÁMA“. Ak celá adresa trvalého pobytu 
poistenca je neznáma, do tejto položky sa uvedie 
„NEZNÁMA“. 

14. PSČ CHAR 5 P 

Do položky sa uvedie PSČ obce trvalého pobytu 
v dĺžke 5 znakov. Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
V prípade, že obec trvalého pobytu je neznáma, 
v položke bude uvedené „00000“. V prípade, že 
u existujúcej obce trvalého pobytu bude PSČ 
neznáme, v položke bude uvedené „00000“. Ak 
je celá adresa trvalého pobytu poistenca 
neznáma, v položke bude uvedené „00000“. 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 
V prípade poistenca z krajín EÚ, ak PSČ 
neobsahuje 5 číslic, bude tu tiež uvedené 
„00000“. 

15. Začiatok PV DATE1 8 P 
Deň začiatku platnosti povinného VZP v danej 
ZP. 

16. Koniec PV DATE1 8 N 
Deň ukončenia platnosti VZP v danej ZP. 
Povinné, ak je vyplnený dátum úmrtia. 

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

18. Dôvod ukončenia CHAR 2 N 

Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka. 
Položka je povinná, ak je vyplnená položka 
„Koniec poistného vzťahu“. Nesprávna hodnota, 
príp. nevyplnenie bude mať za následok 
neakceptáciu záznamu pri kontrole. 

19. 
Dátum začiatku 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 P 
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu 
platiteľa.  

20. 
Dátum ukončenia 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 N 
Položka obsahuje dátum konca platnosti 
typu platiteľa.  

21. Pobočka ZP CHAR 2 N 
Položka nie je kontrolovaná v CRP a slúži pre 
potreby ZP.  

22. Požadovaná akcia CHAR 2 N 

Položka obsahuje identifikáciu vykonania 
špecifickej akcie. Povolené hodnoty sú: 
RC – zmena RČ/BIČ (musia byť súčasne 
vyplnené položky 3 a 4) 
FS – fyzické storno 

 
 
Dátové rozhranie – dávka 911 
Popis dávky: kompletný register poistenosti ZP  
Typ dávky:  911  
Početnosť:  na vyžiadanie k danému dátumu 
Dávka obsahuje jeden záznam pre každého poistenca, ktorý má v príslušnej ZP k danému 
dátumu aktívny poistný vzťah. 
Formát, rozsah údajov, identifikácia dávky a ostatné náležitosti ako dávka 910. 
 
 
Dátové rozhranie – dávka 912 
Popis dávky: údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
Smer:   ZP ―> ústredie úradu 
Typ dávky:  912  
Početnosť:  jedenkrát mesačne, zmeny za predchádzajúci kalendárny mesiac 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_RRRRMM_TYP.txt 
kde:  ZP kód zdravotnej poisťovne 

RRRR je rok, za ktorý sa údaje predkladajú 
MM je mesiac, za ktorý sa údaje predkladajú 
TYP je 3-miestny kód typu dávky 

Dávka je generovaná vždy ako jeden súbor . 
Národné prostredie: UTF – 8 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Oddeľovací znak:  | 
oddeľovací znak sa nesmie vyskytnúť vo významovej pozícii žiadnej položky. V prípade, že 
položka nie je definovaná, nesmie byť vyplnená medzerami, ale nasleduje ďalší oddeľovací 
znak. Za položku sa nesmú pridávať prázdne znaky. 
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Štruktúra vety 1 riadku: Typ dávky|Dátum vytvorenia dávky|Počet riadkov 
v dávke|Obdobie dávky| 
Štruktúra vety 2 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač sa uvádza aj 
na konci každého riadku) Každá veta je na novom riadku dávky. 
Vysvetlivky: 
INT - kladné celé číslo 
CHAR - alfanumerický reťazec 
DATE – dátumový údaj v stanovenom tvare (RRRR = rok, MM = mesiac, DD = deň) 
P – povinná položka 
P* - povinná položka, ak je známa 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou 
je uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/poznámka 
1. Typ dávky INT 3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-7 P 9999990 
4. Obdobie dávky DATE 6 P RRRRMM 

 
Vysvetlivky: 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Obdobie dávky:  rok a mesiac, za ktorý sa údaje predkladajú 
 
Tabuľka č. 2  - údaje o osobách 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/poznámka 
1.  Poradové číslo riadku INT 1-6 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo/BIČ CHAR 9-10 P 

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

3.  Meno CHAR 1-40 P Meno poistenca 
4.  Priezvisko CHAR 1-50 P Priezvisko poistenca 

5.  Dátum narodenia DATE 8 P 
Dátum narodenia poistenca 
RRRRMMDD 

6.  IDZP CHAR 1-12 P  
7.  Meno lekára CHAR 1-40 P Meno všeobecného lekára 
8.  Priezvisko lekára CHAR 1-50 P Priezvisko všeobecného lekára 
9.  Dátum začiatku DATE 8 P RRRRMMDD 
10.  Dátum zániku DATE 8 P* RRRRMMDD 

11.  Kód ZPr CHAR 9 P 
kód zdravotníckeho pracovníka 
pridelený úradom 

12.  Kód PZS CHAR 12 P 
kód poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti pridelený úradom 

  
Dátumom začiatku a dátumom zániku sa rozumie dátum uzatvorenia a zániku dohody 
o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, uzavretej medzi 
poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, alebo dátum začiatku a ukončenia 
úhrady kapitačnej platby zdravotnou poisťovňou za poskytovanie všeobecnej ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti. 
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Príloha č. 2      Metodického usmernenia č.  2/2013 
 

Výstupné dávky z CRP 
 

Dátové rozhranie – dávka 921 
Popis dávky: poistenci danej ZP; dávka je generovaná na základe vyžiadania ZP 
Typ dávky:  921  
Dávka obsahuje jeden záznam na každého poistenca, ktorý má k danému dátumu aktívny 
poistný vzťah v príslušnej ZP.  
Formát, rozsah údajov, identifikácia dávky a ostatné náležitosti ako dávka 910. 
 
 
Dátové rozhranie – dávka 931 
Popis dávky: akceptované zmeny z dávky 910 
Typ dávky:  931  
Formát, početnosť a identifikácia dávky ako dávka 910. 
Riadok tela dávky 

P.č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-7 P 
Jednoznačný identifikátor riadku pôvodnej dávky 
910. 

2. IDZP CHAR 1-12 P  

3. Rodné číslo/BIČ CHAR 9-10 P 

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

4. 
Pôvodné rodné 
číslo/BIČ 

CHAR 9-10 N 

Pôvodné RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
Desiaty znak nie je nahrádzaný nulou ani iným 
znakom (medzera). 
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, BIČ, resp. 
zmeny BIČ na RČ. Zároveň je povinná položka 
Požadovaná akcia=“RC“. 

5. Meno CHAR 1-24 P  

6. 
Rodné 
priezvisko 

CHAR 1-36 P  

7. Priezvisko CHAR 1-36 P  

8. 
Dátum 
narodenia 

DATE1 8 P  

9. Dátum úmrtia DATE1 8 N  

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

11. 
Štátna 
príslušnosť 

CHAR 1 P  

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

13. Obec CHAR  1-25 P  
14. Ulica a č. domu CHAR 1-35 P  
15. PSČ CHAR 5 P  
16. Začiatok PV DATE1 8 P  
17. Koniec PV DATE1 8 N  

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

19 
Dôvod 
ukončenia 

CHAR 2 N  

20. 
Dátum začiatku 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 P 
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu 
platiteľa  

21. 
Dátum 
ukončenia 

DATE1 8 N 
Položka obsahuje dátum konca platnosti typu 
platiteľa  
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P.č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 
platnosti typu 
platiteľa 

22. 
Požadovaná 
akcia 

CHAR 2 N 

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

23. 
Kód výsledku 
spracovania  

CHAR 2 P 
Kód výsledku spracovania v CRP podľa číselníka 
kontrol. 

24. 
Poznámka 
k výsledku 
spracovania 

CHAR 1-80 N 
Doplňujúca poznámka k výsledku spracovania 
v CRP. Obsahuje údaje bližšie popisujúce chybové 
stavy spracovania v CRP.  

 
 
Dátové rozhranie – dávka 932 
Popis dávky: neakceptované zmeny z dávky 910  
Typ dávky:  932 
Formát, rozsah údajov, početnosť, identifikácia dávky a ostatné náležitosti ako dávka 931. 
 
 
Dátové rozhranie – dávka 933 
Popis dávky: zmeny z iných zdrojov 
Typ dávky:  933 
Formát, početnosť a identifikácia dávky ako dávka 910. 
Riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-7 P 
Jednoznačný identifikátor riadku v rámci dávky 
933 generovaný systémom. 

2. IDZP CHAR 1-12 P  

3. Rodné číslo/BIČ CHAR 9-10 P 

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

4. 
Pôvodné rodné 
číslo/BIČ 

CHAR 9-10 N 

Pôvodné RČ alebo BIČ poistenca. 
Povolené sú iba číslice 0 až 9. 
Desiaty znak nie je nahrádzaný nulou ani iným 
znakom (medzera). 
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, BIČ resp. 
zmeny BIČ na rodné číslo. Zároveň je povinná 
položka Požadovaná akcia=“RC“. 

5. Meno CHAR 1-24 P  
6. Rodné priezvisko CHAR 1-36 P  
7. Priezvisko CHAR 1-36 P  
8. Dátum narodenia DATE1 8 P  
9. Dátum úmrtia DATE1 8 N  

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

11. 
Štátna 
príslušnosť 

CHAR 1 P 
 

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

13. Obec CHAR  1-25 P  
14. Ulica a č. domu CHAR 1-35 P  
15. PSČ CHAR 5 P  
16. Začiatok PV DATE1 8 P  
17. Koniec PV DATE1 8 N  

18. Typ platiteľa CHAR 1 P 
S – štát 
I – iný  
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 
19. Dôvod ukončenia CHAR 2 N  

20. 
Dátum začiatku 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 P 
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu 
platiteľa.  

21. 
Dátum ukončenia 
platnosti typu 
platiteľa 

DATE1 8 N 
Položka obsahuje dátum konca platnosti typu 
platiteľa.  

22. Požadovaná akcia CHAR 2 N 

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

23. 
Kód výsledku 
spracovania  

CHAR 2 P 
Kód výsledku spracovania v CRP podľa číselníka 
kontrol. 

24. 
Poznámka 
k výsledku 
spracovania 

CHAR 1-80 N 
Doplňujúca poznámka k výsledku spracovania 
v CRP. Obsahuje údaje bližšie popisujúce 
chybové stavy spracovania v CRP. 

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

 
 
Dátové rozhranie – dávka 934 
Popis dávky: kolízie s inými ZP 
Typ dávky:  934 
Formát, početnosť a identifikácia dávky ako dávka 910. 
Riadok tela dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Rodné číslo/BIČ CHAR 9-10 P 

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

2. Meno CHAR 1-24 P  
3. Priezvisko CHAR 1-36 P  

4. 
Dátum registrácie 
poistenca v ZP 

DATE1 8 P 
 

5. 
Dátum registrácie 
poistenca v ZP2 

DATE1 8 P 
 

6. 
Rozdiel doby 
poistenia 

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

7. Poznámka CHAR 1-80 N 
Doplňujúca poznámka k výsledku spracovania 
v CRP. 

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

9. Kód ZP2 CHAR 4 P Kód ZP, s ktorou je aktuálna ZP v kolízii. 
10. IDZP v ZP CHAR 1-12 P IDZP v aktuálnej ZP 
11. IDZP v ZP2 CHAR 1-12 P IDZP v kolíznej ZP 

 
 
Dátové rozhranie – dávka 935 
Popis dávky: poistenci v riešení 
Typ dávky:  935 
Formát, početnosť a identifikácia dávky ako dávka 910. 
Záhlavie dávky 

P.č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Počet 
akceptovaných 

INT 1-7 P 
Obsahuje počet akceptovaných záznamov 
v rámci aktualizácie CRP z dávky 910 

2. Počet INT 1-7 P Obsahuje počet neakceptovaných záznamov 
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neakceptovaných v rámci aktualizácie CRP z dávky 910 
 
Riadok tela dávky 

P.č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Rodné číslo/BIČ CHAR 9-10 P 

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

2. IDZP CHAR 1-12 P  

3. Chybové hlásenia CHAR 1-80 P 

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

 
 
Dátové rozhranie – dávka 936 
Popis dávky: neevidovaní poistenci 
Typ dávky:  936 
Formát, početnosť a identifikácia dávky ako dávka 910. 
Riadok tela dávky 

P.č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Rodné číslo/BIČ CHAR 9-10 P 

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

2. IDZP CHAR 1-12 P  
3. Meno CHAR 1-24 P  
4. Priezvisko CHAR 1-36 P  

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

6. Chybové hlásenia CHAR 1-80 P 
Položka obsahuje zoznam všetkých hlásení 
obsiahnutých v dávke 932 na daného poistenca 
vymenovaním ich kódov oddelených znakom @ 

 
 
Dátové rozhranie - dávka 913 
Popis dávky: výstupná dávka k dávke 912 s chybnými záznamami 
Smer:   ústredie úradu ―> ZP 
Typ dávky:  913  
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_RRRRMM_TYP.txt 
kde:  ZP kód zdravotnej poisťovne 

RRRR je rok, za ktorý sa údaje predkladajú 
MM je mesiac, za ktorý sa údaje predkladajú 
TYP je 3-miestny kód typu dávky 

Dávka je generovaná vždy ako jeden súbor. 
Národné prostredie: UTF – 8 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Oddeľovací znak:  | 
oddeľovací znak sa nesmie vyskytnúť vo významovej pozícii žiadnej položky. V prípade, že 
položka nie je definovaná, nesmie byť vyplnená medzerami, ale nasleduje ďalší oddeľovací 
znak. Za položku sa nesmú pridávať prázdne znaky. 
Štruktúra vety 1 riadku: Typ dávky|Dátum vytvorenia dávky|Počet riadkov 
v dávke|Obdobie dávky| 
Štruktúra vety 2 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač sa uvádza aj 
na konci každého riadku) Každá veta je na novom riadku dávky. 
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Vysvetlivky: 
INT - kladné celé číslo 
CHAR - alfanumerický reťazec 
DATE – dátumový údaj v stanovenom tvare (RRRR = rok, MM = mesiac, DD = deň) 
P – povinná položka 
P* - povinná položka, ak je známa 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou 
je uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 
 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/poznámka 
1. Typ dávky INT 3 P  
2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8 P RRRRMMDD 
3. Počet riadkov v dávke INT 1-7 P  
4. Obdobie dávky DATE 6 P RRRRMM 

 
Vysvetlivky: 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Obdobie dávky:  rok a mesiac, za ktorý sa údaje predkladajú  
 
Tabuľka č. 2  - chybné záznamy zo vstupnej dávky 

P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/poznámka 
1.  Poradové číslo riadku INT 1-6 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo/BIČ CHAR 9-10 P 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Desiaty znak nie je nahrádzaný nulou 
ani iným znakom (medzera). 

3.  Meno CHAR 1-40 P Meno poistenca 
4.  Priezvisko CHAR 1-50 P Priezvisko poistenca 

5.  Dátum narodenia DATE 8 P 
Dátum narodenia poistenca 
RRRRMMDD 

6.  IDZP CHAR 1-12 P  
7.  Meno lekára CHAR 1-40 P Meno všeobecného lekára 
8.  Priezvisko lekára CHAR 1-50 P Priezvisko všeobecného lekára 
9.  Dátum začiatku DATE 8 P RRRRMMDD 
10.  Dátum zániku DATE 8 P* RRRRMMDD 
11.  Kód ZPr CHAR 9 P kód ZPr pridelený úradom 
12.  Kód PZS CHAR 12 P kód PZS pridelený úradom 
13.  Kód chyby CHAR 4 P  

 
Dátumom začiatku a dátumom zániku sa rozumie dátum uzatvorenia a zániku dohody 
o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, uzavretej medzi 
poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, alebo dátum začiatku a ukončenia 
úhrady kapitačnej platby zdravotnou poisťovňou za poskytovanie všeobecnej ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti. 
 
Zoznam chýb 

Kód 
chyby 

Akceptácia Popis chyby 

KVL1 NIE RČ alebo BIČ nie je v CRP 

KVL2 NIE 
Nezhoduje sa RČ/BIČ a meno v dávke s údajmi v CRP – kontroluje sa v prípade 
výskytu duplicitného RČ/BIČ v CRP 

KVL3 NIE Podľa CRP nie je poistencom ZP, ktorá údaj predkladá 
KVL4 ANO Kód ZPr v dávke sa nenachádza v registri ZPr úradu 
KVL5 ANO Kód PZS v dávke sa nenachádza v registri PZS úradu 
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Príloha č. 3      Metodického usmernenia č.  2/2013 
 

Číselník kontrol v CRP 
 

Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

A5 NIE 
Nenájdený záznam so zhodným RČ a menom. Záznam 
môže opraviť iba správca CRP. 

meno z CRP@priezvisko z 
CRP 

  

DP NIE 
Dôvod ukončenia PV „P“ nemôže ZP použiť po 
31.12.2004 

  932 

I1 INFO 
Zmena dátumu narodenia je ignorovaná, pretože RČ 
sa nenachádza v REGOB a RC by nezodpovedalo 
zákonu č. 301/95 Z. z. 

  931, 932 

I2 INFO 
Zmena dátumu úmrtia je ignorovaná, pretože 
poistenec je už poistený u inej ZP. 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

931, 932 

I3 INFO 
Zmena mena, rodného priezviska, priezviska, dátumu 
narodenia, pohlavia, štátnej príslušnosti, bydliska nie 
je možná, pretože poistenec je poistený u inej ZP 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

931, 932 

IA INFO 
Dátum úmrtia je rôzny ako dátum úmrtia oznámený 
od REGOB 

dátum úmrtia od REGOB 
931, 
932, 
933 

IB INFO RČ sa nenachádza v REGOB   931, 932 

IC INFO 
Dátum narodenia sa nezhoduje s dátumom narodenia 
v RČ 

  931, 932 

ID INFO Pohlavie sa nezhoduje s pohlavím v RČ   931, 932 
IE INFO RČ je pred rokom 1954 a nie je 9 miestne   931, 932 
IF INFO RČ je po roku 1954 a nie je 10 miestne   931, 932 
IG INFO RČ je po roku 1954 a nie je deliteľné 11   931, 932 

IH 933 
Predchádzajúca ZP hlási zmenu dátumu úmrtia, bez 
úspechu 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@datum úmrtia 

933 

II ÁNO 
Dátum úmrtia v dávke 910 od ZP je iný ako dátum 
úmrtia v registri úmrtí, resp. v registri úmrtí nie je 
záznam 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@EviUmr.datumr@Id 
pobočky ÚDZS 

933 

IJ ÁNO Dátum úmrtia oznámila ZP s oneskorením   931 

O1 NIE 
FS nie je možné, pre dane IDZP neexistuje záznam v 
CRP 

  932 

O2 NIE FS nie je možné, nezhoduje sa dátum začiatku PV 
kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

O3 NIE 
Zmena RC nie je možná, pre dane IDZP neexistuje 
záznam v CRP 

  932 

O4 NIE 
Nezhoduje sa RC v dávke s RČ pre dane IDZP v CRP 
a ZP nepožaduje zmenu RC. 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

O5 NIE 
Nezhoduje sa pôvodné RČ v dávke s RČ pre dané IDZP 
v CRP a ZP požaduje zmenu RČ. 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

OA ANO 
Poistenec bol poistený u ZP. Predchádzajúci PV bol 
zrušený, pretože novy PV je ZO ZÁKONA alebo 
VOJAK 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

931 

OB ANO 
Poistenec bol poistený u ZP. Predchádzajúci PV bol 
ukončený bez zachovania 6 mesačnej doby, pretože 
bol ZO ZÁKONA  

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

931 

OD NIE 
Zmena RČ nie je možná, pretože minulé PV pre tohto 
poistenca identifikovaného na základe IDZP sa 
prekrývajú. 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

OE NIE 
PV s typom platiteľa VOJAK ukončeným po 1.1.2001, 
musí byť ukončený v mesiaci ukončenia typu platiteľa 
VOJAK 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

OG NIE 
Poistenec je poistený u ZP. Nový PV môže byť iba k 
1.dňu kalendárneho mesiaca 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

OH NIE Zmena platiteľa typu VOJAK iným PV nie je možná 
kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

932 
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Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

P01) 933 Poistenec bol spárovaný s REGOB rc@priezvisko@meno@rodne 933 
P1 933 Bolo zrušené spárovanie s REGOB   933 

P2 933 REGOB oznámil úmrtie poistenca 
rc@datum úmrtia 
REGOB@priezvisko@meno@
rodne 

933 

P3 933 REGOB oznámil zrušenie úmrtia rc@priezvisko@meno@rodne 933 

PP NIE Predchádzajúca ZP neukončila PV 
kodZPpobockaZP 
predchádzajucej ZP 

932 

PR NIE 

Predchádzajúca ZP neukončila PV. (V CRP bolo 
zablokované automatické prepoistenie k 1. januáru (t. 
j. nový PV je možné zaviesť len vtedy, keď 
predchádzajúca ZP ukončila PV). Taktiež nie je možné 
zaviesť PV v inej ZP v priebehu jedného kalendárneho 
roka po 1.1.2006.) 

Kód ZP, u ktorej je aktívny 
PV, ktorý koliduje 
s požadovaným PV 

932 

PZ NIE 
Dátum začiatku PV je 1.1. a poistenec sa nenachádza 
v dávkach 531 alebo je v registri úmrtí 

 932 

Q02) NIE KPV prekračuje spracovávané obdobie   932 

Q1 NIE 
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí 
DATNAR<=ZPV 

  932 

Q2 NIE 
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí 
ZPV<=ZPL 

  932 

Q3 NIE 
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí 
ZPL<=KPL 

  932 

Q4 NIE 
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí 
KPL<=KPV 

  932 

Q5 NIE 
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí 
KPV<=DATUMR 

  932 

Q6 NIE Dátum narodenia prekračuje spracovávané obdobie   932 
Q7 NIE ZPV prekračuje spracovávané obdobie   932 
Q8 NIE ZPL prekračuje spracovávané obdobie   932 
Q9 NIE KPL prekračuje spracovávané obdobie   932 
QA NIE Dátum úmrtia prekračuje spracovávané obdobie   932 

QB NIE 
ZPV je mimo obdobie povolené pre spracovanie danej 
ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti 
ZP 

932 

QC NIE 
ZPL je mimo obdobie povolené pre spracovanie danej 
ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti 
ZP 

932 

QD NIE 
KPL je mimo obdobie povolené pre spracovanie danej 
ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti 
ZP 

932 

QE NIE 
KPV je mimo obdobie povolené pre spracovanie danej 
ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti 
ZP 

932 

QF NIE 
Dátum úmrtia je mimo obdobie povolené pre 
spracovanie danej ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti 
ZP 

932 

QI NIE Dátum narodenia je pred rokom 1850   932 

QJ NIE 
Dátum konca PV musí byť zadaný, pretože bol nájdený 
PV s vyšším dátumom začiatku ako je dátum konca PV 

Kód ZP, u ktorej bol nájdený 
PV s vyšším dátumom 
začiatku PV 

932 

S03) ANO Bez chyby   931 

S3 NIE 
Prekrýva sa obdobie platnosti platiteľa. Dátum ZPL je 
v dvoch riadkoch rovnaký a zároveň akcia je u oboch 
FS alebo v oboch je rôzna od FS. 

  932 

S5 NIE 
Nový poistenec nespĺňa podmienky zákona č. 
301/1995 Z. z. 

  932 

S6 NIE Počet výskytov RČ v REGOB nie je väčší ako počet počet opakovaní RČ 932 
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Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

výskytov RČ v CRP (pre n>=1 v REGOB) v CRP@meno1 z CRPSR@pri
ezvisko1 z CRPSR ... @menon 
z CRPSR 
@priezviskon z CRPSR  

S8 NIE Poistenca požaduje iná ZP s rovnakým dátumom ZPV 
kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

S9 NIE 
Poistenec je poistený u ZP. Nie je možné ukončenie po 
6 mesiacoch 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

SB ANO 
Poistenec bol poistený u ZP. Predchádzajúci PV bol 
ukončený so zachovaním 6 mesačnej doby. 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

931 

SC 933 
Iná ZP sa pokúsila preregistrovať poistenca. Bez 
úspechu. 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SD 933 
ZPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV ZO ZÁKONA 
alebo VOJAK. 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SG 933 
KPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV ZO ZÁKONA 
alebo VOJAK. 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SN 933 
PV bol zrušený z dôvodu vzniku PV ZO ZÁKONA alebo 
VOJAK. 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SO NIE Predchádzajúci riadok nebol akceptovaný. 
číslo predchádzajúceho 
riadku 

932 

SQ 933 PV bol zrušený pri synchronizácii.   933 
ST 933 PV zanikol z dôvodu zániku ZP.   933 

SU 933 
KPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV so zachovaním 
6 mesačnej doby. 

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SV 933 
KPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV prekrývajúceho 
PV ZO ZÁKONA.  

kodZPpobockaZP@IDZP@R
C@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SW NIE BIČ poistenca sa nenachádza v zozname BIČ.   932 
SZ ANO Bez chyby, riadok nezmenil údaje v CRP.   931 

TP NIE 
Typ platiteľa Z alebo V vo vstupnej dávke SZP po 
1.1.2005. 

  932 

U1 NIE 
Úmrtie – zadané úmrtie v dávke je mimo rozsah ZPV 
a KPV v dávke.  Pre dátum úmrtia zadaný v dávke 
musí platiť: davka.zpv < davka.datumr = davka.kpv 

   

U2 NIE 
Úmrtie – nezhoda v dávke  a v registri úmrtí. Zadané 
úmrtie v dávke sa nezhoduje s dátumom úmrtia 
v registri úmrtí. 

Dátum úmrtia z registra 
úmrtí 

  

U3 NIE 
Úmrtie – nezhoda v dávke a v registri úmrtí. Zadané 
úmrtie bolo v  registri úmrtí stornované. 

Dátum úmrtia z registra 
úmrtí 

  

U4 NIE 
Koniec PV v dávke 910 je väčší ako dátum úmrtia 
v registri úmrtí. 

Dátum úmrtia z registra 
úmrtí 

  

U5 

 
 
 
 

ÁNO 
(931) 

 
 

NIE 
(932) 

V CRP bolo zaevidované úmrtie z registra úmrtí, na 
zázname zo ZP bol nastavený KPV a KPL na dátum 
úmrtia. 
 
- do 931 ide v prípade, že poistenec sa prepoistil 
a úmrtie je po 1.1. – zaeviduje sa interval v od 1.1. do 
úmrtia v novej ZP; 
 
- do 932 ide v prípade, že úmrtie bolo 
v predchádzajúcej ZP. 

Dátum úmrtia z registra 
úmrtí (=dátum úmrtia v CRP) 

 

 
Vysvetlivky: 
1)   Kód chyby sa skladá z dvoch znakov – veľké „P“ a číslica nula. 
2)   Kód chyby sa skladá z dvoch znakov – veľké „Q“ a číslica nula. 
3)   Kód chyby sa skladá z dvoch znakov – veľké „S“ a číslica nula. 
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Príloha č. 4      Metodického usmernenia č.  2/2013 
 

Číselník dôvodov ukončenia PV 
 

Kód Popis Poznámka 

M úMrtie poistenca alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho § 5 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. 

K 

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území SR, 
povinné VZP zaniká deň pred dňom, kedy nastali 
skutočnosti uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až c) alebo 
dňom zániku trvalého pobytu na území SR. 

§ 5 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.  

C 
U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky, VZP zaniká dňom zániku 
skutočností uvedených v § 3 ods. 3. 

§ 5 ods. 3 zákona  č. 580/2004  Z. z.  

E 
ukončenie PV v prípade, že slovenský zamestnanec 
alebo SZČO vykonáva prácu mimo územia SR – 
v krajinách EÚ.  

Nariadenie Rady EHS č. 1408/71 
a Nariadenia Rady EHS č. 574/72. 

P odhlásenie Poistenca pri zániku účasti na VZP 

Dôvod ukončenia je povolený iba pre PV do 
roku 2004 vrátane. 
Ukončenie PV z dôvodu iného ako je  
§ 5 zákona č. 580/2004 Z. z. 

T 
ukončenie PV z dôvodu Transformácie ZP na akciovú 
spoločnosť 

Vypĺňa sa pri prechode ZP pod nový číselný 
kód pri hromadnom ukončení PV v roku 
2005 pre ZP so starým číselným kódom  

R pRevod poistného kmeňa § 61 zákona č. 581/2004 Z. z. 

Z ukončenie PV z dôvodu Zlúčenia ZP s inou ZP 
Vypĺňa sa pri hromadnom ukončení PV 
v ZP, ktorá sa zlučuje s inou ZP. 

nn prepoistenie do ZP s prideleným kódom nn Kontrola na číselník kódov ZP  

N preddefinovaná hodnota v CRP  

 
Poznámka:  
číselné hodnoty dôvodu ukončenia PV sú povolené iba v prípade prepoistenia do ďalšej ZP 
a zodpovedajú kódu ZP v čase ukončenia PV. 
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Príloha č. 5      Metodického usmernenia č.  2/2013 
 

Údaje z registra úmrtí 
 
Dátové rozhranie – dávka 937 
Popis dávky: oznámenie úradu o prijatých oznámeniach o úmrtí alebo vyhlásení za 
mŕtveho 
Smer:    úrad ―> ZP 
Typ dávky:   937 
Početnosť:   jedenkrát za 5 pracovných dní 
Formát prenosu dát: textový súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_PČD_RRMMDD_TYP.txt, 
kde : ZP je kód zdravotnej poisťovne 
 PČD je poradové číslo dávky v kalendárnom roku, 
 RRMMDD – rok, mesiac, deň, 
 TYP je typ dávky (937) 
Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2) 
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky 
Oddeľovací znak:  | 
oddeľovací znak sa nesmie vyskytnúť vo významovej pozícii žiadnej položky. V prípade, že 
položka nie je definovaná, nesmie byť vyplnená medzerami, ale nasleduje ďalší oddeľovací 
znak. Za položku sa nesmú pridávať prázdne znaky. 
Štruktúra vety 1 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| 
Štruktúra vety 2 riadku: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač sa uvádza aj 
na konci každého riadku) Každá veta je na novom riadku dávky. 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou 
je uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 

 
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky 
P.č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 
1. Typ dávky INT 3 P  
2. Kód ZP CHAR 2 P  
3. Dátum vytvorenia dávky DATE 8 P RRRRMMDD 
4. Počet riadkov v dávke INT 1-5 P  
5. Charakter dávky CHAR 1 P N/O 
6. PČD CHAR 3 P*  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   937 
Kód ZP:   podľa číselníka ZP 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v tele dávky: udáva sa bez prvého riadku dávky 
Charakter dávky: N – nová, O – opravná 
Charakter dávky – nová: 

Dávka obsahuje všetky záznamy pre ZP, ktoré boli zadané do registra OoÚ od 
posledného generovania dávky 937. 

Charakter dávky - opravná 
Položka č. 6 v hlavičke dávky – poradové číslo dávky (PČD) – musí byť vyplnená. 
Položka č. 38 v tele dávky – poradové číslo riadku z PČD – musí byť vyplnená. 
V opravnej dávke sa zasielajú riadky s príznakom S (stornovanie dátumu úmrtia alebo 
oprava údajov z oznámenia o úmrtí). Zasiela sa vždy pôvodný riadok s príznakom 
S a pri oprave údajov aj nový riadok s opravenými údajmi.  

 
PČD:  poradové číslo dávky – táto položka je povinná, ak ide o opravnú dávku  (položka 

5 je O). Tu sa udáva PČD pôvodnej dávky, ktorá sa opravuje. Ak sa oprava týka 
údajov v období pred začiatkom generovania dávky 937 pre ZP, ako číslo 
pôvodnej dávky sa uvedie nula 
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Tabuľka č. 2 - riadky tela dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. Poradové číslo 
riadku 

INT 1-6 P Poradové číslo riadku v dávke.  

2. Rodné číslo/BIČ CHAR 9-10 P* 

RČ alebo BIČ poistenca. 
Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Desiaty znak nie je nahrádzaný nulou ani 
iným znakom (medzera). 
V položke je uvedené RČ/BIČ, pod ktorým 
je poistenec vedený v CRP. 

3. IDZP CHAR 1-12 P*  

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

5. Meno CHAR 1-24 P* V položke je uvedené meno z CRP 

6. Rodné priezvisko CHAR 1-36 N 
V položke je uvedené rodné priezvisko z 
CRP 

7. Priezvisko CHAR 1-36 P* V položke je uvedené priezvisko z CRP 

8. Dátum narodenia DATE 8 P* 
dátum v tvare RRRRMMDD uvedené v 
CRP 

9. Štátna príslušnosť CHAR 1 P* 
0 – SR uvedené v CRP 
2 – iné uvedené v CRP 
3 – EÚ uvedené v CRP 

10. Pohlavie CHAR 1 P* 
Položka obsahuje hodnotu M alebo Z, 
hodnota sa uvádza z CRP 

11. Obec CHAR 1-25 P* 
V položke je uvedený názov obce trvalého 
bydliska z CRP  

12. Ulica a č. domu CHAR 1-35 P* 
V položke je uvedená ulica trvalého 
bydliska z CRP 

13. Typ OoÚ CHAR 1 P 
1 – oznámenie o úmrtí 
2 – vyhlásenie za mŕtveho 

14. Dátum úmrtia DATE 8 P 
dátum v tvare RRRRMMDD uvedený na 
OoÚ 

15. Miesto úmrtia CHAR 1-25 P 

V položke je uvedené miesto úmrtia z  
OoÚ. V prípade, že miesto úmrtia nie je 
známe, bude položka vyplnená hodnotou 
„Neznáme“ 

16. Dátum zápisu do 
knihy úmrtí 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD uvedeného na 
OoÚ 

17. Meno uvedené na 
OoÚ 

CHAR 1-24 P** Položka obsahuje údaj uvedený na OoÚ 

18. Rodné priezvisko 
uvedené na OoÚ 

CHAR 1-36 N Položka obsahuje údaj uvedený na OoÚ 

19. 
Priezvisko uvedené 
na OoÚ 

CHAR 1-36 P** Položka obsahuje údaj uvedený na OoÚ 

20. Pohlavie CHAR 1 P** Položka obsahuje údaj uvedený na OoÚ 

21. 
Obec trvalého 
bydliska uvedená 
na  OoÚ 

CHAR 1-25 P** Položka obsahuje údaj uvedený na OoÚ 

22. Ulica a č. domu 
uvedené na  OoÚ 

CHAR 1-35 P** Položka obsahuje údaj uvedený na OoÚ 

23. Dátum narodenia 
uvedený na OoÚ 

DATE 8 P** Položka obsahuje údaj uvedený na OoÚ 

24. Miesto narodenia CHAR 1-25 N 
V položke je uvedené miesto narodenia z  
 OoÚ. V prípade, že miesto narodenia nie je 
známe, položka bude prázdna 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

25. RČ uvedené na OoÚ CHAR 9-10 P** 

RČ poistenca. 
Sú povolené iba číslice 0 až 9. 
Desiaty znak nie je nahrádzaný nulou ani 
iným znakom (medzera). 
Položka obsahuje RČ  uvedené na OoÚ 

26. Štátna príslušnosť 
uvedená na OoÚ 

CHAR 1 N 
0 – SR  
2 – iné  
3 – EÚ  

27. Vybavuje_meno CHAR 1-24 P** 
Položky 26. – 29. obsahujú osobné údaje 
osoby, ktorá vybavuje pohreb. Položky sú 
naplnené údajmi z OoÚ 

28. Vybavuje_priezvisko CHAR 1-36 P** Uvedené na OoÚ 

29. Vybavuje_obec CHAR 1-25 P** Uvedené na OoÚ 

30. Vybavuje_ulica a č. 
domu 

CHAR 1-35 P** Uvedené na OoÚ 

31. Rodinný pomer 
zomrelého 

CHAR 1-24 P** Položka obsahuje údaj uvedený na OoÚ 

32. Dátum doručenia 
na úrad 

DATE 8 P Dátum v tvare RRRRMMDD 

33. Kód matričného 
úradu 

CHAR 6 P 
6-miestny kód matričného úradu podľa 
číselníka Ministerstva vnútra SR 

34. 
Názov matričného 
úradu 

CHAR 1-25 P 
Názov matričného úradu podľa kódu 
matričného úradu 

35. Matrikár_meno CHAR 1-24 P** Položka obsahuje údaj uvedený na OoÚ 
36. Matrikár_priezvisko CHAR 1-36 P** Položka obsahuje údaj uvedený na OoÚ 

37. Príznak zmeny CHAR 1 N 
prázdny – nový záznam 
S -  storno záznamu alebo oprava údajov v 
zázname 

38. 
Poradové číslo 
riadku z PČD 

CHAR 6 N 
Vypĺňa sa v prípade, že ide o  opravnú 
dávku. Uvádza sa tu poradové číslo riadku 
dávky PČD, ktorý je opravovaný 

39. Príznak 
spracovania 

CHAR 3 N 
Prázdny – záznam bol zapísaný v poriadku.  
Vyplnená hodnota bude v tvare 
DU1@dátum úmrtia z CRP 

 
Vysvetlivky: 
položky 2. až 12. sú údaje z CRP 
položky 13. až 36. sú údaje z OoÚ 
P  -   položka musí byť vyplnená 
P* – položka je vyplnená vždy, ak sú k dispozícii údaje z CRP   
P** – položka je vyplnená z OoÚ. Položka je vyplnená vždy, ak je vyplnená na OoÚ. Ak 

niektorá položka nie je z OoÚ známa, vyplní sa hodnotou „Neznáme“. 
DU1 – dátum úmrtia, ktorý bol zapísaný do CRP z dávky 910 zo ZP pred aktualizáciou 
z registra úmrtí, je rôzny od dátumu úmrtia z registra úmrtí. Dátum úmrtia v CRP bol 
prepísaný dátumom z registra úmrtí. 
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Príloha č. 6      Metodického usmernenia č.  2/2013 
 

Žiadosť o zmenu / storno / zápis údajov o úmrtí 
 
 

Zmenu požaduje zdravotná poisťovňa: 
 
 
Zmenu požaduje u poistenca: 
 

Rodné číslo: 
 
Meno: 
 
Rodné priezvisko: 
 
Priezvisko: 
 
Identifikátor poistenca v zdravotnej poisťovni: 
 
Obec trvalého bydliska: 
 
Ulica a č. domu: 

 
 
Požadovaná akcia:   text 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:   uviesť názov dokladu 
 
 
Dátum: 
 
 
Meno a priezvisko pracovníka ZP: 
 
 
 
      Podpis: ..................................................... 


