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Čl. 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 (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) vydáva toto metodické usmernenie za účelom 
zabezpečenia jednotného postupu pri vedení centrálneho registra poistencov (ďalej len „CRP“). 
 
 Toto metodické usmernenie popisuje poskytovanie údajov medzi úradom a zdravotnými 
poisťovňami, dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok CRP a zodpovedajúce kontroly, 
ktoré sa pri spracovaní dávok zo zdravotných poisťovní v CRP vykonávajú.  
 

Čl. 2 
Terminológia a používané skratky 

 
V metodickom usmernení sú použité nasledovné skratky a pojmy: 
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 vedený na úrade - databáza 
poistných vzťahov všetkých poistencov verejného zdravotného 
poistenia a databáza fyzických osôb zdravotne poistených 
v príslušných inštitúciách iného členského štátu EÚ, ktorým bol 
zdravotnou poisťovňou vydaný preukaz s označením EÚ 

ZP príslušná zdravotná poisťovňa v SR 
 
Zabezpečená schránka úradu - ide o bezpečnú schránku úradu na výmenu dát a informácií medzi 

úradom a ZP 
VZP verejné zdravotné poistenie 
EÚ Európska únia 
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 VZP 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 

PCO počítačové číslo osoby, pridelené Registrom fyzických osôb        
Ministerstva vnútra SR 

IDZP jednoznačný identifikátor poistenca v príslušnej ZP 
IDCRP jednoznačný identifikátor poistenca v CRP 
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 
RFO register fyzických osôb MV SR 
REGOB register obyvateľov SR MV SR 
NRP nezaopatrený rodinný príslušník 
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INT je 32-bitové celé číslo v dvojkovom doplnkovom kóde, pričom stĺpec 
dĺžka určuje maximálny počet významných číslic 
Rozsah je od -2 147 483 648 po +2 147 483 647 

CHAR textový typ pevne stanovenej dĺžky (počtu znakov), ktorú zaberá 
nezávisle na tom, či je alebo nie je vyplnený (v takomto prípade je v 
dátovom súbore databáza doplnená na túto šírku), pričom stĺpec 
dĺžka určuje maximálny počet alfanumerických znakov (podľa 
kódovania ISO 8859.2) 

VARCHAR   textový typ s premenlivou dĺžkou poľa 
 

 
Čl. 3 

Poskytovanie údajov 
 

1. Zdravotná poisťovňa poskytuje úradu v elektronickej podobe 

a) údaje o zmenách vo svojom registri poistencov týkajúce sa údajov o poistencovi a jeho PV 
spracovávaných v CRP (dávka 910) a to do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca 
za predchádzajúci kalendárny mesiac; ZP ich poskytuje v štruktúre podľa dátového rozhrania 
(F-382), 

b) kompletné údaje z registra poistencov v rozsahu údajov spracovávaných v CRP (dávka 911) 
do desiatich dní od vyžiadania úradom; ZP ich poskytuje v štruktúre podľa dátového 
rozhrania (F-382), 

c) údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
uzavretými medzi poistencom a PZS a to dňom akceptovania dávky, v ktorej bola zmena 
PZS zdravotnej poisťovni oznámená (dávka 912); ZP ich poskytuje v štruktúre podľa 
dátového rozhrania (F-382). Každý údaj o dohode musí byť jednoznačný, bez kolízií 
a nezrovnalostí a ZP ho posiela úradu až po vysporiadaní prípadných kolízií, 

d) údaje o zmenách v preukazoch alebo registráciách poistencov s označením „EÚ,“ ktorí majú 
nárok na vydanie preukazu s označením „EÚ“ (dávka 511) a to do 20.dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac; zdravotná poisťovňa ich poskytuje 
v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-382). 

 
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 
(F-383), 

b) výstupnú dávku po ukončení spracovania dávok 912 v CRP (dávka 913); úrad ju poskytuje 
v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-383), 

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 (F-387), 

d) výstupnú dávku o narodení fyzickej osoby (dávka č.513) do piatich dní odo dňa, keď sa úrad 
o tejto skutočnosti dozvedel; úrad ju poskytuje zdravotnej poisťovni v štruktúre podľa 
dátového rozhrania (F-388), 

e) výstupnú dávku 512 o poistencoch, ktorým bol vydaný preukaz s označením EÚ k dávke 
511; úrad ju poskytuje v štruktúre podľa dátového rozhrania (F-383), 

f) výstupnú dávku 510 o poistencoch, ktorým bol vydaný preukaz s označením EÚ k danému 
dátumu (F-383). 

 
3. Úrad a ZP komunikujú za účelom naplnenia a vedenia CRP pomocou dávok posielaných 

elektronickou poštou, vložením dávky do zabezpečenej schránky alebo výmenou údajov 
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prostredníctvom štandardov zdravotníckej informatiky. Pri posielaní údajov elektronickou 
poštou alebo na prenosnom médiu sú údaje zašifrované programom PGP. 

4. Za správnosť údajov vo vstupnej dávke je zodpovedná ZP, ktorá dávku predkladá. Za 
správnosť údajov vo výstupnej dávke z registra úmrtí a údajov o narodení fyzickej osoby 
zodpovedá úrad. Požiadavka na zmenu, storno alebo zápis údajov o úmrtí alebo údajov o 
narodení zo strany ZP sa realizuje prostredníctvom žiadosti (F-388), ktorú predkladá ZP 
v elektronickej podobe na ústredie úradu. 

5. Zdravotné poisťovne s účinnosťou od 1.5.2015 nezasielajú do CRP dávky číslo 910 (za 
obdobie 201504) za zaniknuté ZP, ktoré vznikli pred rokom 2005 (vznik akciových spoločností). 
Nezasielajú sa dávky za ZP s kódom 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15.  

6. ZP zasielajú za existujúce ZP do CRP v dávke číslo 910 iba údaje o zmene v platiteľoch 
poistného, ktoré vstupujú do ročného zúčtovania so štátom, vždy za predchádzajúci rok. 
Zasielanie ostatných zmien zostáva nezmenené.  

7. Inicializačné naplnenie IDCRP zo strany úradu bude realizované prostredníctvom dávky 921 za 
obdobie dávky CRP 201507. 

8. Inicializačná dávka 511 zo strany ZP bude úradu doručená do 10 dní od vyžiadania úradom. 

 
Čl. 4 

Záverečné a zrušujúce ustanovenia 
 

 
Zrušuje sa metodické usmernenie č. 2/1/2013 Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok 
centrálneho registra poistencov. Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom vydania. 
 

Prílohy: 

 
1. Dátové rozhranie 910_912; 511 Vstupné dávky do CRP   F-382  
2. Dátové rozhranie 921_936 Výstupné dávky z CRP    F-383  
3. Číselník sémantických kontrol v CRP     F-384  
4. Číselník dôvodov ukončenia PV      F-385  
5. Číselník dôvodov vzniku PV       F-386 
6. Dátové rozhranie 937 údaje z registra úmrtí     F-387  
7. Dátové rozhranie 513 Údaje z registra narodení     F-388  
8. Žiadosť o zmenu údajov  fyzickej osoby     F-389  

 
 
 
V Bratislave dňa  30.09.2015 
 
 
 
       MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 
         predsedníčka 
                 v. r.  


