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Číselník sémantických kontrol v CRP 
 

Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

A1 INFO Neznámy kód štátu @stat 931 

A2 NIE Neznámy kód dôvodu vzniku  @dovod_vzniku 932 

A4 NIE 
Dátum vydania preukazu P je väčší ako aktuálny 
dátum 

 932 

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

meno z CRP@priezvisko z 
CRP 

932 

A6 
NIE 

Dátum vrátenia preukazu P je menší(rovný)  ako 
dátum vydania 

 932 

A7 NIE 
Preukaz P a  dátum začiatku registrácie nie je 
vyplnený 

 932 

A8 NIE 
Dátum začiatku registrácie je väčší(rovný) ako 
aktuálny dátum 

 932 

A9 NIE 
Dátum ukončenia registrácie je menší(rovný) ako 
dátum začiatku registrácie 

 932 

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 RFO a RC by nezodpovedalo 
zákonu č. 301/95 Z. z. 

 Porovnávanie údajov na RFO 
931, 
932 

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

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@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@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

931, 
932 

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

dátum úmrtia od RFO 
931, 
932, 
933 

IB INFO RČ sa nenachádza v RFO   
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@RC
@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@RC
@EviUmr.datumr@Id pobočky 
ÚDZS 

933 

IJ ÁNO Dátum úmrtia oznámila ZP s oneskorením   931 

IK NIE 
Zmena osobných údajom nie je možná, poistenec 
nemá aktívny poistný vzťah. (osobnými údajmi sa 
myslí meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu) 

kodZPpobockaZP @ IDZP  @ 
RČ @ ZPV @ KPV @ 
priezvisko z CRP @ meno z 
CRP 
 

931 
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Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

IL ÁNO PCO v CRP je iné ako PCO nahlásené zo ZP PCO_CRP 
931,  
933,  

IR NIE RČ/BIC nositeľa sa nenachádza v CRP  932 

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@RC
@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@RC
@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@RC
@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@RC
@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@RC
@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@RC
@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@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

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

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

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

932 

P0
1)

 933 Poistenec bol spárovaný s RFO rc@priezvisko@meno@rodne 933 

P1 933 Bolo zrušené spárovanie s RFO   933 

P2 933 RFO oznámil úmrtie poistenca 
rc@datum úmrtia 
RFO@priezvisko@meno@rod
ne 

933 

P3 933 RFO 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 

Q0
2)

 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   932 
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Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

KPL<=KPV 

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 obdobia povoleného pre spracovanie 
danej ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti ZP 

932 

QC NIE 
ZPL je mimo obdobia povoleného pre spracovanie 
danej ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti ZP 

932 

QD NIE 
KPL je mimo obdobia povoleného pre spracovanie 
danej ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti ZP 

932 

QE NIE 
KPV je mimo obdobia povoleného pre spracovanie 
danej ZP 

dátum začiatku platnosti 
ZP@dátum konca platnosti ZP 

932 

QF NIE 
Dátum úmrtia je mimo obdobia povoleného 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 

S0
3)

 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 RFO nie je väčší ako počet 
výskytov RČ v CRP (pre n>=1 v REGOB) 

počet opakovaní RČ 
v CRP@meno1 z CRPSR@pri
ezvisko1 z CRPSR ... @menon 
z CRPSR 
@priezviskon z CRPSR  

932 

S8 NIE 
Poistenca požaduje iná ZP s rovnakým dátumom 
ZPV 

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

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

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

932 

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

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

931 

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

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

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

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

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

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

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

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@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@RC
@ZPV@KPV@priez@meno 

933 

SV 933 KPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV kodZPpobockaZP@IDZP@RC 933 
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Kód 
chyby 

Akcept Hlásenie pri chybe Popis Dávka 

prekrývajúceho PV ZO ZÁKONA.  @ZPV@KPV@priez@meno 

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 rozsahu 
ZPV a KPV v dávke.  Pre dátum úmrtia zadaný 
v dávke musí platiť: davka.zpv < davka.datumr = 
davka.kpv 

  932 

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  932 

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

Dátum úmrtia z registra úmrtí  932 

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

Dátum úmrtia z registra úmrtí  932 

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 v novej ZP v 
intervale od 1.1. do úmrtia; 
 
- do 932 ide v prípade, že úmrtie bolo 
v predchádzajúcej ZP. 

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

931, 
932 

NP NIE 

ZP poslala NRP a nie je vyplnená položka RČ/BIČ 
nositeľa alebo v položke Požadovaná akcia nie je 
uvedený príznak NP a položka RČ/BIČ nositeľa 
vyplnená je. 

 932 

NB NIE 
Je vyplnená položka RČ/BIČ nositeľa a v položke 
Požadovaná akcia nie je uvedené NP 

 932 

 
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. 
 

 
Číselník syntaktických kontrol v CRP 

 

Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

H1 
 Správny počet položiek 
v hlavičke dávky                 

Skontroluje, či dávka má 
správny počet položiek v 
hlavičke                                                                                                    

Nesprávny počet 
položiek v hlavičke 
dávky                    

A 

H2 
Položka charakter dávky 
musí byť vyplnená                     

Je položka charakter dávky 
vyplnená?                                                                                                               

Položka charakter dávky 
nie je vyplnená                      

N 

H3 
Typ dávky musí byť 
vyplnený                            

Skontroluje, či je položka typ 
dávky vyplnená                                                                                                           

Typ dávky nie je 
vyplnený                             

A 

H4 
IČO odosielateľa musí byť 
vyplnené                        

Skontroluje, či je položka IČO 
odosielateľa vyplnená                                                                                                       

IČO odosielateľa nie je 
vyplnený                         

A 

H5 IČO prijímateľa musí byť Skontroluje, či je položka IČO IČO prijímateľa nie je N 
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Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 
vyplnené                         prijímateľa vyplnená                                                                                                       vyplnené                          

H6 
Obdobie, za ktoré je 
dávka, musí byť vyplnené                   

Skontroluje, či obdobie, za ktoré 
je dávka generovaná, je 
vyplnené                                                                                                

Obdobie, za ktoré je 
dávka, nie je vyplnené                    

A 

H7 
Dátum odoslania dávky 
musí byť vyplnený                      

Skontroluje, či dátum odoslania 
dávky je vyplnený                                                                                                        

Položka dátum 
odoslania nie je 
vyplnená                      

A 

H8 
Položka číslo dávky musí 
byť vyplnená                       

Skontroluje, či položka číslo 
dávky je vyplnená                                                                                                         

Položka číslo dávky nie 
je vyplnená                        

N 

H9 
Počet viet tela dávky musí 
byť vyplnený                      

Skontroluje, či počet viet tela 
dávky je vyplnený                                                                                                        

Počet viet tela dávky nie 
je vyplnený                       

A 

HA 
Počet médií musí byť 
vyplnený                           

Skontroluje, či počet médií je 
vyplnený                                                                                                             

Počet médií nie je 
vyplnený                            

N 

HB 
Číslo média musí byť 
vyplnené                           

Skontroluje, či číslo média je 
vyplnené                                                                                                             

Číslo média nie je 
vyplnené                            

N 

HC 
Položka charakter dávky 
musí byť typu charakter 1                 

Skontroluje, či položka charakter 
dávky je typu charakter 1                                                                                                   

Položka charakter dávky 
nie je typu charakter 1                  

A 

HD 
Položka typ dávky musí 
byť typu integer 3                     

Skontroluje, či položka typ dávky 
je typu integer 3                                                                                                       

Položka typ dávky nie je 
typu integer 3                      

A 

HE 
Položka IČO odosielateľa 
musí byť typu integer 8                 

Skontroluje, či položka IČO 
odosielateľa je typu integer 8                                                                                                    

Položka IČO 
odosielateľa nie je typu 
integer 8                  

A 

HF 
Položka IČO prijímateľa 
musí byť typu integer 8                  

Skontroluje, či položka IČO 
prijímateľa je typu integer 8                                                                                                    

Položka IČO prijímateľa 
nie je typu integer 8                   

N 

HG 
Položka obdobie musí byť 
typu dátum formát 
RRRRMM                 

Skontroluje, či položka obdobie 
je typu dátum formát RRRRMM                                                                                                   

Položka obdobie nie je 
typu dátum formát 
RRRRMM                  

A 

HH 

Položka dátum odoslania  
musí byť typu dátum 
formát RRRRMMDD            

Skontroluje, či položka dátum 
odoslania je typu dátum formát 
RRRRMMDD                                                                                              

Položka dátum 
odoslania nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD             

A 

HI 
Položka číslo dávky musí 
byť typu integer 6                    

Skontroluje, či položka číslo 
dávky je typu integer 6                                                                                                      

Položka číslo dávky nie 
je typu integer 6                     

N 

HJ 
Položka počet viet musí 
byť typu integer 7                    

Skontroluje, či položka počet viet 
je typu integer 7                                                                                                       

Položka počet viet nie je 
typu integer 7                     

A 

HK 
Položka počet  médií  
musí byť typu integer 3                    

Skontroluje, či položka počet 
médií je typu integer 3                                                                                                      

Položka počet médií nie 
je typu integer 3                     

N 

HL 
Položka číslo média musí 
byť typu integer 3                    

Skontroluje, či položka číslo 
média je typu integer 3                                                                                                      

Položka číslo média nie 
je typu integer 3                     

N 

HM 

Obdobie, za ktoré je 
dávka, sa musí rovnať 
premennej 
BEZNE_OBDOBIE        

Skontroluje, či položka obdobie 
sa rovná premennej prostredia 
BEZNE_OBDOBIE                                                                                           

Obdobie, za ktoré je 
dávka, sa nezhoduje 
s premennou 
BEZNE_OBDOBIE        

A 

HN 
Udaný typ dávky musí byť 
povolený typ                       

Skontroluje, či položka typ dávky 
obsahuje povolený typ                                                                                                     

Typ dávky nie je 
povolený typ                           

A 

HO 
IČO odosielateľa musí 
súhlasiť oproti kódu 
poisťovne               

Skontroluje, či IČO odosielateľa 
súhlasí oproti kódu poisťovne                                                                                                  

IČO odosielateľa 
nesúhlasí oproti kódu 
poisťovne                 

A 

HP 
Musí byť správny počet 
viet v hlavičke dávky 

Skontroluje, či počet viet udaný 
v hlavičke súhlasí so skutočným 
počtom viet v dávke 

Nesprávny počet viet v 
hlavičke dávky 

A 

 
 
 



 

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

 
Číselník sémantických a syntaktických kontrol v CRP 

 

Strana 6 z 10 

 

 F-384/0 

 

 
 

 

Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

R1 
Správny počet položiek 
v riadku tela dávky                

Skontroluje, či riadok tela dávky 
má správny počet položiek                                                                                                   

Nesprávny počet 
položiek v riadku tela 
dávky                   

A 

R2 
Údaje musia byť utriedené 
podľa rodného čísla                   

Skontroluje, či údaje sú 
utriedené podľa rodného čísla                                                                                                      

Údaje nie sú zotriedené 
podľa rodného čísla                    

A 

R3 
Údaje musia byť 
zotriedené podľa 
poradového čísla                 

Skontroluje, či údaje sú 
zotriedené podľa poradového 
čísla                                                                                                    

Údaje nie sú zotriedené 
podľa poradového čísla                  

N 

R4 
Poradové číslo musí byť 
vyplnené                         

Skontroluje, či poradové číslo je 
vyplnené                                                                                                            

Poradové číslo nie je 
vyplnené                          

A 

R5 
Identifikátor poistenca ZP 
musí byť vyplnený                   

Skontroluje, či identifikátor 
poistenca ZP je vyplnený                                                                                                      

Identifikátor poistenca 
ZP nie je vyplnený                    

A 

R6 
Rodné číslo musí byť 
vyplnené                           

Skontroluje, či rodné číslo je 
vyplnené                                                                                                             

Rodné číslo nie je 
vyplnené                            

A 

R7 
Meno musí byť vyplnené                              Skontroluje, či krstné meno 

poistenca je vyplnené                                                                                                        
Meno nie je vyplnené                               A 

R8 
Rodné priezvisko musí byť 
vyplnené                           

Skontroluje, či rodné priezvisko 
poistenca je vyplnené                                                                                                         

Rodné priezvisko nie je 
vyplnené                            

N 

R9 
Priezvisko musí byť 
vyplnené                           

Skontroluje, či priezvisko 
poistenca je vyplnené                                                                                                         

Priezvisko nie je 
vyplnené                            

A 

RA 
Dátum narodenia musí byť 
vyplnený                         

Skontroluje, či dátum narodenia 
poistenca je vyplnený                                                                                                      

Dátum narodenia nie je 
vyplnený                          

A 

RB 

Dátum úmrtia musí byť 
vyplnený                         

Skontroluje, či dátum úmrtia 
poistenca je vyplnený, ak je 
dôvod ukončenia úmrtie 
(hodnota „M“)                                                                                                      

Dátum úmrtia nie je 
vyplnený                          

A 

RC 
Pohlavie musí byť 
vyplnené                            

Skontroluje, či pohlavie 
poistenca je vyplnené                                                                                                          

Pohlavie nie je vyplnené                             A 

RD 
Štátna príslušnosť musí 
byť vyplnená                       

Skontroluje, či štátna príslušnosť 
je vyplnená                                                                                                          

Štátna príslušnosť nie je 
vyplnená                        

A 

RF 
Začiatok poistného vzťahu 
musí byť vyplnený                    

Skontroluje, či začiatok 
poistného vzťahu je vyplnený                                                                                                      

Začiatok poistného 
vzťahu nie je vyplnený                     

A 

RG 
Koniec poistného vzťahu 
nie je vyplnený , ak je 
vyplnený dátum úmrtia                    

Skontroluje, či koniec poistného 
vzťahu a dátum úmrtia je 
vyplnený                                                                                                       

Koniec poistného vzťahu 
nie je vyplnený  a dátum 
úmrtia je vyplnený                    

A 

RH 
Typ platiteľa musí byť 
vyplnený                          

Skontroluje, či typ platiteľa je 
vyplnený                                                                                                            

Typ platiteľa nie je 
vyplnený                           

A 

     

RJ 
Začiatok platnosti typu 
platiteľa musí byť vyplnený                

Skontroluje, či začiatok platnosti 
platiteľa je vyplnený                                                                                                     

Začiatok platnosti typu 
platiteľa nie je vyplnený                 

A 

RK 

Koniec platnosti typu 
platiteľa musí byť 
vyplnený, ak je vyplnený 
koniec PV                 

Skontroluje, či koniec platnosti 
typu platiteľa je vyplnený                                                                                                   

Koniec platnosti typu 
platiteľa nie je vyplnený                  

A 

RL 
Poradové číslo musí byť 
typu integer 7                      

Skontroluje, či poradové číslo je 
typu integer 7                                                                                                         

Poradové číslo nie je 
typu integer 7                       

A 

RM 
Identifikátor poistenca ZP 
musí byť typu varchar 1-
12               

Skontroluje, či identifikátor 
poistenca ZP je typu varchar 1-
12                                                                                               

Identifikátor poistenca 
ZP nie je typu varchar 1-
12                

A 

RN 
Rodné číslo musí byť typu 
varchar 9-10                      

Skontroluje, či rodné číslo je 
typu varchar 9-10                                                                                                         

Rodné číslo nie je typu 
varchar 9-10                       

A 
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Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

RO 
Meno musí byť typu 
varchar 1-40                          

Skontroluje, či meno je typu 
varchar 1-40                                                                                                            

Meno nie je typu varchar 
1-40                           

A 

RP 
Rodné priezvisko musí byť 
typu varchar 1-50                    

Skontroluje, či rodné priezvisko 
je typu varchar 1-50                                                                                                      

Rodné priezvisko nie je 
typu varchar 1-50                     

A 

RQ 
Priezvisko musí byť typu 
varchar 1-50                       

Skontroluje, či priezvisko je typu 
varchar 1-50                                                                                                         

Priezvisko nie je typu 
varchar 1-50                        

A 

RS 
Dátum narodenia musí byť 
typu dátum formát 
RRRRMMDD                

Skontroluje, či dátum narodenia 
je typu dátum formát 
RRRRMMDD                                                                                                  

Dátum narodenia nie je 
typu dátum formát 
RRRRMMDD                 

A 

RT 
Dátum úmrtia musí byť 
typu dátum formát 
RRRRMMDD                 

Skontroluje, či dátum úmrtia je 
typu dátum formát RRRRMMDD                                                                                                   

Dátum úmrtia nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD                  

A 

RU 
Položka pohlavie musí 
obsahovať jeden zo 
znakov Z, M               

Skontroluje, či položka pohlavie 
obsahuje jeden zo znakov Z, M                                                                                                  

Položka pohlavie 
neobsahuje jeden zo 
znakov Z, M                 

A 

RV 
Položka štátna príslušnosť 
musí obsahovať jeden zo 
znakov 0, 2, 3          

Skontroluje, či položka štátna 
príslušnosť obsahuje jeden zo 
znakov 0, 2, 3                                                                                            

Položka štátna 
príslušnosť neobsahuje 
jeden zo znakov 0, 2, 3            

A 

RW 
Položka obec musí byť 
typu varchar 1-50                      

Skontroluje, či položka obec je 
typu varchar 1-50                                                                                                        

Položka obec nie je typu 
varchar 1-50 

N 

RX 
Začiatok poistného vzťahu 
musí byť typu dátum 
formát RRRRMMDD           

Skontroluje, či začiatok 
poistného vzťahu je typu dátum 
formát RRRRMMDD                                                                                             

Začiatok poistného 
vzťahu nie je typu dátum 
formát RRRRMMDD            

A 

RY 
Koniec poistného vzťahu 
musí byť typu dátum 
formát RRRRMMDD            

Skontroluje, či koniec poistného 
vzťahu je typu dátum formát 
RRRRMMDD                                                                                              

Koniec poistného vzťahu 
nie je typu dátum formát 
RRRRMMDD             

A 

RZ 

Položka typ platiteľa musí 
obsahovať jeden zo 
znakov  
S, F, I, Z, V, N  

Skontroluje, či položka typ 
platiteľa obsahuje jeden zo 
znakov  S, F, I, Z, V, N 

Položka typ platiteľa 
neobsahuje jeden zo 
znakov S, F, I, Z, V, N 

A 

RĎ 

Dátum začiatku platnosti 
typu platiteľa musí byť 
typu dátum formát 
RRRRMMDD    

Skontroluje, či dátum začiatku 
platnosti typu platiteľa je typu 
dátum formát RRRRMMDD                                                                                      

Dátum začiatku platnosti 
typu platiteľa nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD     

A 

RŇ 

Dátum konca platnosti 
typu platiteľa musí byť 
typu dátum formát 
RRRRMMDD     

Skontroluje, či dátum konca 
platnosti typu platiteľa je typu 
dátum formát RRRRMMDD                                                                                        

Dátum konca platnosti 
typu platiteľa nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD      

A 

CC77  

Začiatok PV je menší 
alebo rovný ako posledný 
deň spracovávaného 
obdobia 

Skontroluje, či dátum začiatku 
PV je menší alebo rovný 
poslednému dňu obdobia, za 
ktoré prebieha spracovanie 

Začiatok PV je neskorší 
ako spracovávané 
obdobie 

A 

C8 
Dátum narodenia je menší 
alebo rovný ako začiatok 
PV 

Skontroluje, či dátum narodenia 
je pred začiatkom PV. 

Dátum narodenia je 
neskorší ako začiatok 
PV 

A 

C9 

Začiatok TP je menší 
alebo rovný ako posledný 
deň spracovávaného 
obdobia 

Skontroluje, či dátum začiatku 
TP je menší alebo rovný 
poslednému dňu obdobia, za 
ktoré prebieha spracovanie 

Začiatok TP je neskorší 
ako spracovávané 
obdobie 

A 

CA 
Začiatok TP je väčší alebo 
rovný ako začiatok PV 

Skontroluje, či dátum začiatku 
PV je menší alebo rovný dátumu 
začiatku TP 

Začiatok PV je neskorší 
ako začiatok TP 

A 

CB 
Začiatok PV je väčší alebo 
rovný ako začiatok vzniku 
ZP 

Skontroluje, či dátum začiatku 
PV je väčší alebo rovný ako 
začiatok vzniku ZP 

Začiatok PV je skorší 
ako začiatok vzniku ZP 

A 
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Kód Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

CC 
Koniec PV je neprázdny 
a zároveň je väčší alebo 
rovný začiatku PV 

Skontroluje či začiatku PV je 
menší alebo rovný ako koniec 
PV ak je koniec PV vyplnený. 

Koniec PV je skorší ako 
začiatok PV 

A 

CD 
Koniec PV je neprázdny 
a je väčší alebo rovný 
koncu TP 

Ak je koniec PV vyplnený je 
väčší alebo rovný koncu TP 

Koniec TP je väčší ako 
koniec PV 

A 

CE 

Koniec PV je neprázdny 
a je menší alebo rovný 
ako posledný deň 
spracovávaného obdobia 

Ak je koniec PV vyplnený musí 
byť menší alebo rovný 
poslednému dňu obdobia, za 
ktoré prebieha spracovanie 

Koniec PV je neskorší 
ako spracovávané 
obdobie 

A 

CF 
Koniec TP je neprázdny 
a zároveň je väčší alebo 
rovný začiatku PV 

Skontroluje či začiatku TP je 
menší alebo rovný ako koniec 
TP ak je koniec TP vyplnený. 

Koniec TP je skorší ako 
začiatok TP 

A 

CG 

Dátum úmrtia je 
neprázdny a je väčší 
alebo rovný dátumu 
narodenia 

Skontroluje či dátum úmrtia, ak 
je vyplnený, je väčší alebo rovný 
ako dátum narodenia 

Dátum úmrtia je skorší 
ako dátum narodenia. 

A 

CH 
Dátum úmrtia je 
neprázdny a rovný alebo 
väčší ako koniec PV 

Skontroluje či dátum úmrtia, ak 
je vyplnený, je rovný alebo väčší 
ako dátum ukončenia PV 

Dátum úmrtia je menší 
ako dátum ukončenia 
PV. 

A 

CI 
Pobočka ZP je typu 
charakter 2 

Skontroluje či pobočka ZP je 
typu charakter 2 

Pobočka ZP nie je typu 
charakter 2 

A 

CJ 
Pôvodné rodné číslo musí 
byť typu varchar 9-10, ak 
je neprázdne                      

Skontroluje, či pôvodné rodné 
číslo je typu varchar 9-10                                                                               

Pôvodné rodné číslo nie 
je typu varchar 9-10 a je 
neprázdne                       

A 

CK 
Požadovaná akcia nie je 
typu charakter 2 

Skontroluje či, požadovaná 
akcia  je typu charakter 2 

Požadovaná akcia nie je 
typu charakter 2 

A 

CL 
Požadovaná akcia 
nadobúda nedovolenú 
hodnotu 

Skontroluje, či hodnota je RC, 
FS alebo NP 

Požadovaná akcia 
nadobúda nedovolenú 
hodnotu 

A 

CR 
Položka obec musí byť 
vyplnená 

Skontroluje, či položka obec je 
vyplnená. Nesmie byť vyplnená 
medzerami. 

Položka obec nie je 
vyplnená 

A 

CQ PSČ musí byť vyplnené Skontroluje, či PSČ je vyplnené PSČ nie je vyplnené A 

CS 
PSČ musí byť typu 
varchar 1-5  

Skontroluje, či PSČ je typu 
varchar 1-5 

PSČ nie je typu varchar 
1-5 

A 

CU 
Ulica a číslo domu musí 
byť vyplnené 

Skontroluje, či ulica a číslo domu 
sú vyplnené 

Ulica a číslo domu nie 
sú vyplnené 

A 

CV 

Ulica a číslo domu musia 
obsahovať iba povolené 
znaky. Položka nesmie 
byť vyplnená medzerami. 

Skontroluje, či položka ulica 
a číslo domu je vyplnená a či 
neobsahuje nepovolené znaky.  

Položka Ulica a číslo 
domu nie je vyplnená 
alebo  obsahuje 
nepovolené znaky. 
Nekontroluje sa 
v prípade, ak štátna 
príslušnosť má hodnotu 
3.  

A 

F6 
Pre jedno IDZP musí byť v 
dávke iba jedno rodné 
číslo 

Skontroluje, či v dávke je pre 
jedno IDZP iba jedno rodné číslo 

Pre jedno IDZP sú v 
dávke rôzne rodné čísla 

A 

CM 

Meno musí obsahovať iba 
povolené znaky 

Skontroluje, či položka meno 
neobsahuje nepovolené znaky 

Meno obsahuje 
nepovolené znaky. 
Nekontroluje sa 
v prípade, ak štátna 
príslušnosť má hodnotu 
3. 

A 
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CO 

Priezvisko musí 
obsahovať iba povolené 
znaky 

Skontroluje, či položka 
priezvisko neobsahuje 
nepovolené znaky 

Priezvisko obsahuje 
nepovolené znaky. 
Nekontroluje sa 
v prípade, ak štátna 
príslušnosť má hodnotu 
3. 

A 

CP 

Obec musí obsahovať iba 
povolené znaky 

Skontroluje, či položka obec 
neobsahuje nepovolené znaky 

Obec obsahuje 
nepovolené znaky. 
Nekontroluje sa 
v prípade, ak štátna 
príslušnosť má hodnotu 
3. 

A 

CW 
PSČ musí obsahovať 5 
číslic 

Skontroluje, či PSČ obsahuje 
práve 5 číslic a žiadne iné znaky 

PSČ neobsahuje 5 číslic N 

CY 

Rodné priezvisko musí 
obsahovať iba povolené 
znaky 

Skontroluje, či položka rodné 
priezvisko neobsahuje 
nepovolené znaky 

Rodné priezvisko 
obsahuje nepovolené 
znaky. Nekontroluje sa 
v prípade, ak štátna 
príslušnosť má hodnotu 
3. 

A 

F7 
Dôvod ukončenia musí byť 
vyplnený 

Skontroluje sa vyplnenie dôvodu 
ukončenia ak je vyplnený koniec 
poistného vzťahu 

Dôvod ukončenia nie je 
vyplnený 

A 

F8 
Dôvod ukončenia musí 
obsahovať iba povolené 
znaky 

Skontroluje, či dôvod ukončenia 
obsahuje iba povolené znaky a 
hodnoty  

Dôvod ukončenia 
obsahuje nepovolené 
hodnoty 

A 

 
Doplnené syntaktické kontroly 

 
Kód  Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

FB 

Položka PCO musí byť 
typu varchar 1-32 

Skontroluje, či PCO je typu 
varchar 1-32 

Rozsah položky PCO  
je viac ako 32 znakov 
alebo obsahuje 
nepovolené znaky 

A 
 

FC 

Položka Štát musí byť 
typu charakter 3 

Skontroluje, či položka štát je 
typu charakter 3 

Rozsah položky Štát  
nie sú   3 znaky alebo 
obsahuje nepovolené 
znaky 

A 

FD 
Položka Dôvod vzniku 
VZP musí byť typu 
charakter 2 

Skontroluje, či položky Dôvod 
vzniku VZP je typu charakter 2 

Rozsah položky Dôvod 
vzniku VZP nie sú 2 
znaky 

A 

FE 

Položka Preukaz P, ak je 
vyplnená, musí  
obsahovať znak „P“ 

Skontroluje, či položka Preukaz 
P obsahuje znak „P“ 

Rozsah položky 
Preukaz P nie je  1 
znak alebo neobsahuje 
povolený znak „P“ 

A 

FF 

Položka Dátum vydania 
preukazu P musí byť typu 
dátum formát 
RRRRMMDD 

Skontroluje, či položka Dátum 
vydania preukazu P je typu 
dátum formát RRRRMMDD 

Položka Dátum vydania 
preukazu P nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD 

A 

FG 

Položka Dátum ukončenia 
preukazu P musí byť typu 
dátum formát 
RRRRMMDD 

Skontroluje, či položka Dátum 
ukončenia preukazu P je typu 
dátum formát RRRRMMDD 

Položka Dátum 
ukončenia preukazu P 
nie je typu dátum 
formát RRRRMMDD 

A 

FH Položka Dátum začiatku Skontroluje, či položka Dátum Položka Dátum A 
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Kód  Názov kontroly Popis kontroly Popis chyby Zapnuté 

registrácie poistenca 
s typom preukazu P musí 
byť typu dátum formát 
RRRRMMDD 

začiatku registrácie poistenca 
s typom preukazu P je typu 
dátum formát RRRRMMDD 

ukončenia registrácie 
poistenca s typom 
preukazu P nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD 

FI 

Položka Dátum ukončenia 
registrácie poistenca 
s typom preukazu P musí 
byť typu dátum formát 
RRRRMMDD 

Skontroluje, či položka Dátum 
ukončenia registrácie poistenca 
s typom preukazu P je typu 
dátum formát RRRRMMDD 

Položka Dátum 
ukončenia registrácie 
poistenca s typom 
preukazu P nie je typu 
dátum formát 
RRRRMMDD 

A 

 


