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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  je centrálny register, 
KK  je kód zdravotnej poisťovne, 
RR  je spracovávaný rok, 
MM  je spracovávaný mesiac, 
TYP  je 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: 
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 
dávky 

DATE1 8 P 
 

7. Číslo dávky INT 6 N  
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

8. 
Počet viet tela 
dávky 

INT 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 7 P Jednoznačný identifikátor riadku v dávke. 

2.  IDZP 
VARCH

AR 
1-12 P Údaj nie je možné meniť v registri ZP ani v CRP. 

3.  Rodné číslo/BIČ 
VARCH

AR 
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 

VARCH
AR 

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 
VARCH

AR 
1-40 P  

6.  Rodné priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 P*  

7.  Priezvisko 
VARCH

AR 
1-50 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 
VARCH

AR 
 1-50 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 
VARCH

AR 
1-75 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 VARCH 1-5 P Do položky sa uvedie PSČ obce trvalého pobytu 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

 AR v dĺžke max. 5 znakov. Sú povolené  číslice 0 až 
9 a znaky A až Z. 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“. V prípade, že PSČ 
zahraničnej obce bude dlhšie ako 5 znakov, 
v položke bude 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 
VARCH

AR 
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 P* 

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

23. 
Rodné číslo/BIČ 
nositeľa 

VARCH
AR 

9-10 P**  

24. PCO 
VARCH

AR 
32 P*** 

Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb 
MV SR, ktoré je vedené v ZP 

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

26. Dôvod vzniku CHAR 2 P 
Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka.  
 

27. Preukaz P CHAR 1 P*** P – preukaz typu P, ináč prázdne 

28. 
Dátum vydania 
preukazu P 

DATE1 8 P***  

29. 
Dátum vrátenia 
preukazu P 

DATE1 8 P***  

30. 

Dátum začiatku 
registrácie 
poistenca 
s typom 
preukazu P 

DATE1 8 P*** 
Dátum začiatku – zmena statusu poistenca  
v príslušnej ZP 

31. 

Dátum  
ukončenia 
registrácie 
poistenca 

DATE1 8 P*** 
Dátum ukončenia – zmena statusu poistenca  
v príslušnej ZP 
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P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

s typom 
preukazu P 

 
Vysvetlivky: 
P* povinný údaj v prípade, ak ZP požaduje vykonať jednu zo špecifických akcií: 

- zmena RČ alebo BIČ 

- fyzické storno 

- ide o nezaopatreného rodinného príslušníka na účely vykonávania osobitných 
predpisov 

Inak je položka prázdna. 
P** povinný údaj v prípade, že ide o nezaopatreného rodinného príslušníka na účely 

vykonávania osobitných predpisov; inak je položka prázdna. 
P*** - povinný údaj iba ak je známy, inak je položka prázdna 
 
 
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, položky 22 
a 23 budú prázdne. 
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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:  denne pri zmene údajov 
Formát prenosu dát: txt súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_RRMMDD_TYP.txt 
kde:  ZP je kód zdravotnej poisťovne, 

RR je rok, za ktorý sa údaje predkladajú, 
MM je mesiac, za ktorý sa údaje predkladajú, 
DD je deň, 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. 
Vysvetlivky: 
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 7 P 9999999 

4. Obdobie dávky DATE 8 P RRRRMMDD 

 
Vysvetlivky: 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Obdobie dávky:  rok, mesiac,deň  za ktorý sa údaje predkladajú 
 

 Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 
P. č. Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát/poznámka 

1.  Poradové číslo riadku INT 7 P Poradové číslo riadku v dávke. 

2.  Rodné číslo/BIČ VARCHAR 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 VARCHAR 1-40 P Meno poistenca 

4.  Priezvisko VARCHAR 1-50 P Priezvisko poistenca 

5.  Dátum narodenia DATE 8 P 
Dátum narodenia poistenca 
RRRRMMDD 



 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Žellova 2, 829 24 Bratislava 

 

Vstupné dávky do CRP  

Strana 6 z 7 

 

MU č.7/2015 F-382/1 

6.  IDZP VARCHAR 1-12 P  

7.  Meno lekára VARCHAR 1-40 P Meno všeobecného lekára 

8.  Priezvisko lekára VARCHAR 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 

13.  PCO VARCHAR 32 P* 
Počítačové číslo osoby z Registra 
fyzických osôb MV SR, ktoré je 
vedené v ZP. 

  
Dátumom začiatku a dátumom zániku sa rozumie dátum uzatvorenia a zániku dohody 
o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretej medzi poistencom 
a PZS alebo dátum začiatku a ukončenia úhrady kapitačnej platby ZP za poskytovanie 
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 
 
Dátové rozhranie – dávka 511 
 
Popis dávky: Mesačné zmeny v preukazoch alebo registráciách poistenca s označením 
„EÚ“ 
Smer:   ZP―> ústredie úradu 
Typ dávky:  511 
Početnosť:  jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát: xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 
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 P  

2. Dátum vytvorenia 
dávky 

DATE 8 P RRRRMMDD 

3. Počet riadkov v dávke INT 6 P  

4. Obdobie dávky DATE 6 P RRRRMM 

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   511 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadku hlavičky 
Obdobie dávky:  rok a mesiac, za ktorý sa údaje predkladajú  
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 Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky 

P. 
č. 

Popis položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  
Poradové číslo 
riadku 

INT 6 P Poradové číslo riadku v dávke. 

2.  IDZP VARCHAR 1-12 P*  

3.  
Rodné číslo 
poistenca/BIČ 

VARCHAR 9-10 P* 

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

4.  
Osobné 
identifikačné číslo 

VARCHAR 1-20 P 

Uvádza sa osobné identifikačné 
číslo uvádzané na nárokových 
dokladoch EÚ alebo iné 
identifikačné číslo pridelené ZP. 

5.  PCO VARCHAR 32 P* 
Počítačové číslo osoby 
z Registra fyzických osôb MV 
SR, ktoré je vedené v ZP.  

6.  Meno VARCHAR 1-40 P  

7.  Rodné priezvisko VARCHAR 1-50 P*  

8.  Priezvisko VARCHAR 1-50 P  

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

10.  
Dátum vydania 
preukazu 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD.  

11.  Dôvod vydania CHAR 1 P* 

1 – nový 
2 – vydaný po strate 
3 – vydaný po krádeži 
4 – vydaný po exspirácii 
5 – vydaný po zmene údajov 
6 – vydaný po poškodení 

12.  Dátum ukončenia DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

13.  Dôvod ukončenia CHAR 1 P* 

1 – Ukončenie poistenia 
v zahraničí 
2 – strata 
3 – krádež 
4 – exspirácia 
5 – zmena údajov 
6 – poškodenie 
7 – úmrtie 

14.  
Dátum začiatku 
registrácie poistenca  

DATE 8 P 
Dátum začiatku registrácie 
poistenca v príslušnej inštitúcii 
SR. 

15.  
Dátum  ukončenia 
registrácie poistenca  

DATE 8 P* 
Dátum ukončenia registrácie 
poistenca v príslušnej inštitúcii 
SR. 

 

 
P – povinná položka 
P* - povinná položka, ak je známa 


