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Úrad v súlade s § 20 ods. 2 písm. m) zákona č. 581/2004 Z. z. uverejňuje údaje o platobnej
schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac august 2018

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
Podľa § 14 ods. 2 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.“) platobná schopnosť zdravotnej poisťovne sa preukazuje schopnosťou
uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo
dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom.
Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. platobná schopnosť zdravotnej poisťovne podľa § 14
odsek 2 je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná
schopnosť vykazuje, záväzky voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti,
v objeme prevyšujúcom 0,2 % objemu všetkých záväzkov podľa odseku 5 počas troch po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak ide o záväzky voči poskytovateľom, ktoré nie sú
uhradené z právne uznateľných dôvodov. Za právne uznateľné dôvody podľa predchádzajúcej vety
sa považujú právne skutočnosti podľa osobitných predpisov, na základe ktorých zdravotná poisťovňa
nemôže uhradiť záväzky voči poskytovateľom v lehote splatnosti, pretože je povinná uhradiť záväzok
na účet tretej osoby alebo nemôže uhradiť záväzok, pretože nemá vedomosť o tom, komu, alebo v
akej výške má záväzok uhradiť.

Platobná schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac august 2018
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ZP Dôvera
§ 14 ods. 2
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záväzkov z právne uznateľných dôvodov) (v €)
Podiel záväzkov po lehote splatnosti viac ako 30 dní
(bez záväzkov z právne uznateľných dôvodov)
na objeme všetkých záväzkov podľa ods. 5 (v %)
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Metodické usmernenie č. 4/2018
K refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 v produkčnej
výmene EESSI
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ako styčný orgán pre
poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 18 ods. 1 písm. g) 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 pre
zdravotné poisťovne toto metodické usmernenie za účelom ustanovenia spoločných
administratívnych postupov na národnej úrovni pri refundácii nákladov na vecné dávky v chorobe,
materstve a otcovstve a pracovných úrazoch a chorobách z povolania podľa čl. 35 a 41
nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej
len „ZN“), čl. 62 až 69 nariadenia EP a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup
vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej
len „VN“), rozhodnutia S9 z 20.6.2013 o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania
čl. 35 a 41 ZN (ďalej len „rozhodnutie S9“).
2. Toto metodické usmernenie popisuje vecné procesy uplatňovania pohľadávok a úhrady
záväzkov, lehoty spracovania, lehoty splatnosti a základné identifikátory výmeny národných
SEDov a finančných tokov na národnej úrovni medzi úradom a zdravotnými poisťovňami.
3. Zároveň ustanovuje dátové rozhrania pre národné SEDy, ktorými sa zabezpečuje elektronická
výmena dát medzi úradom a zdravotnými poisťovňami pre agendu pohľadávok a záväzkov podľa
ZN, VN po zavedení komplexnej elektronickej výmeny v systéme EESSI do produkčnej
prevádzky. Predpokladaný termín spustenia komplexnej elektronickej výmeny na národnej
a medzinárodnej úrovni je najneskôr 03.07.2019 v súlade s Rozhodnutím E5 z 16.03.2017
o praktických opatreniach pre prechodné obdobie na výmenu údajov elektronickými
prostriedkami
a rozhodnutím Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho
zabezpečenia (ďalej len „správna komisia) - viď nóta AC 260/17, ktorým v zmysle ods. 4
Rozhodnutia E4 z 20.05.2014 o prechodnom období definovanom v čl. 95 VN schválila správna
komisia informačný systém na európskej úrovni za vhodný na použitie so začiatkom
prechodného obdobia pre členské štáty Európskej únie od 03.07.2017.
4. Toto metodické usmernenie zahŕňa národné postupy pre vecné procesy z kapitol ZN:
choroba, materstvo a otcovstvo v prípade:
i. S_BUC_19 pohľadávky podľa skutočných výdavkov,
ii. S_BUC_21 pohľadávky podľa pevne stanovených súm,
b. pracovné úrazy a choroby z povolania v prípade:
i. AW_BUC_05 pohľadávky podľa skutočných výdavkov.
a.

Národné postupy vychádzajú zo spoločného dátového modelu (CDM) verzie 4.0.17 a popisov
životných situácií(tzv. BUC) a príručiek k BUC v znení platnom k 1.6.2018.
5. Metodické usmernenie ustanovuje základné pravidlá národnej výmeny v rozsahu a obsahu, ktorý
je úradu známy v čase jeho spracovania. Metodické usmernenie neupravuje ďalšie podrobnosti
národnej výmeny, akými sú napr. komunikačné rozhrania, detailné popisy dátových štruktúr, XSD
schémy pre jednotlivé N-SEDy ap., ktoré budú doplnené po výbere dodávateľa riešenia Národnej
brány a informačného systému úradu pre spracovanie pohľadávok a záväzkov na úrovni
styčného orgánu v produkčnej výmene EESSI.
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Čl. 2
S_BUC_19 - Pohľadávky SR podľa skutočných výdavkov – SR veriteľ
1. Pohľadávky podľa čl. 35 ZN uplatňuje zdravotná poisťovňa iba na základe skutočných výdavkov
v súlade s čl. 62 VN.
2. Zdravotná poisťovňa uplatňuje refundáciu podľa ods. 1 na pohľadávky od obdobia 2. štvrťroka
2019.
3. Ide o pohľadávky za vecné dávky čerpané poistencami EÚ v SR na základe formulárov E106,
E109, E112, E120, E121, Európskeho preukazu zdravotného poistenia (ďalej len „EPZP“),
náhradného certifikátu k EPZP, prenosného dokumentu S1, S2, S3, SED-u S008, S010, S045,
S072.
4. Zdravotná poisťovňa uplatňuje pohľadávky na základe skutočných výdavkov vo forme N-SEDu
080V. Zoznam dátových položiek tvoriacich dátovú štruktúru N-SEDu 080V obsahuje príloha č.1.
5. Zdravotná poisťovňa ako inštitúcia v mieste pobytu a bydliska predkladá úradu svoje pohľadávky
štvrťročne, vždy do 60 dní po skončení dohodnutého účtovného obdobia (kalendárny štvrťrok).
6. Zdravotná poisťovňa zasiela N-SEDY 080V úradu v elektronickej forme prostredníctvom
webservisu za každý štát/štvrťrok v samostatnom súbore Príloha č.1 a obsahuje číselníky pre NSED 080V.
7. Dátum vystavenia individuálnej pohľadávky S080 sa na účely sledovania lehôt na predloženie
pohľadávky zdravotnej poisťovne považuje za dátum zaúčtovania v účtovníctve veriteľskej
inštitúcie. Všetky pohľadávky v jednom predpise obsahujú rovnakú hodnotu tejto položky, a to
dátum posledného dňa štvrťroku, za ktorý sa dávka predkladá.
8. Jedna individuálna pohľadávka S080 obsahuje spravidla všetky vecné dávky čerpané
konkrétnym poistencom EÚ zaúčtované ako uhradený záväzok v účtovníctve zdravotnej
poisťovne za dané účtovné obdobie počas platnosti jedného nárokového dokladu, resp.
viacerých nárokových dokladov rovnakého druhu, ktoré na seba nadväzujú. V jednej pohľadávke
S080 je možné vykázať viaceré hospitalizácie a iné dávky za stanovené obdobie. Členenie
poskytnutých vecných dávok a ich zaradenie do konkrétnych výdavkových položiek v časti 1.7.3.
SEDu S080 je uvedené v prílohe č. 2.
9. Každá individuálna pohľadávka obsahuje číslo individuálnej rekapitulácie, ktoré predstavuje
jednoznačné číselné označenie individuálnej pohľadávky a používa sa ako variabilný symbol pre
úhradu do zdravotnej poisťovne. Číslo individuálnej rekapitulácie má tvar aabcddeeee, kde:
- aa je dvojmiestny číselný kód štátu podľa prílohy č. 3;
- b je jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.);
- c je jednomiestne označenie štvrťroka, za ktorý sa zasiela rekapitulácia; štvrťrok je označený
nasledovne: 1 - 1. štvrťrok, 2 - 2. štvrťrok, 3 - 3. štvrťrok, 4 - 4. štvrťrok;
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019;
- eeee je štvormiestne označenie individuálnej pohľadávky zdravotnou poisťovňou.
10. V prípade nedostatočného počtu jednoznačných čísel individuálnej rekapitulácie (viac ako 9999
za štvrťrok/rok/štát/ZP) môžu zdravotná poisťovňa a úrad dohodnúť odlišný spôsob číslovania
individuálnych pohľadávok.
11. Úrad skontroluje správnosť prijatého N-SEDu S080 podľa platných XSD schém. V prípade
výskytu chýb vráti úrad dávku zdravotnej poisťovni s identifikáciou chýb obratom. Zdravotná
poisťovňa zasiela opravenú dávku s novým číselným označením obratom.
12. Úrad spracuje z doručených N-SEDov globálne pohľadávky voči dlžníckym styčným orgánom
samostatne za každú zdravotnú poisťovňu a štát a postupuje globálne pohľadávky v stanovenej
dátovej štruktúre v xml formáte cestou prístupového bodu do dlžníckeho styčného orgánu
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v lehote 10 dní od prijatia korektných dát od zdravotnej poisťovne. Každej globálnej pohľadávke
pridelí úrad referenčné číslo globálnej pohľadávky veriteľského styčného orgánu, ktoré slúži
ako základný identifikátor globálnej pohľadávky a má tvar aabcddee_080, kde:
- aa je dvojmiestny číselný kód štátu podľa prílohy č. 3;
- b je jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.);
- c je jednomiestne označenie štvrťroka, za ktorý sa zasiela rekapitulácia; štvrťrok je označený
nasledovne: 1 - 1. štvrťrok, 2 - 2. štvrťrok, 3 - 3. štvrťrok, 4 - 4. štvrťrok;
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019;
- ee je dvojmiestne označenie globálnej pohľadávky voči danému dlžníckemu štátu;
- 080-príznak, že ide o globálnu pohľadávku.
13. Po doručení SEDu S081 z dlžníckeho styčného orgánu zasiela úrad zdravotnej poisťovni dátum
doručenia globálnej pohľadávky SR do dlžníckeho styčného orgánu v EÚ, číslo globálnej
pohľadávky a názov súboru dávky z N-SEDu 080V v N-SEDe 081V v dátovej štruktúre podľa
prílohy 4 do 10 dní od prijatia S081 z dlžníckeho styčného orgánu. Dátum doručenia pohľadávky
dlžníckemu styčnému orgánu je rozhodná skutočnosť na určenie lehoty splatnosti a lehoty na
predloženie námietky podľa čl. 67 ods. 5 VN. Identifikátor globálne potvrdenie o prijatí
pohľadávky dlžníckym styčným orgánom sa používa iba medzi styčnými orgánmi.
14. Po doručení SEDu S082 z dlžníckeho styčného orgánu potvrdzuje úrad jeho prijatie dlžníckemu
styčnému orgánu SEDom S083. Identifikátory referenčné číslo globálnej námietky pridelené
dlžníckym styčným orgánom a referenčné číslo globálneho potvrdenia námietky pridelené
úradom v tvare aabcddee_ff_083 sa používajú iba medzi styčnými orgánmi. Dátum prijatia
námietky úradom je dôležitý na výpočet lehoty na odpoveď podľa čl. 12 rozhodnutia S9.
Námietky k individuálnym pohľadávkam zaradeným do jednej globálnej pohľadávky zasiela úrad
zdravotnej poisťovni N-SEDom 082V podľa dátovej štruktúry v prílohe č.5 do 10 dní od prijatia
S082. Základné identifikátory tvoria číslo globálnej pohľadávky, číslo individuálnej
rekapitulácie, poradové číslo globálnej námietky v tvare ff_082, kde ff – je dvojmiestne
poradové číslo a 082 je príznak , že ide o námietku a poradové číslo individuálnej námietky
v tvare aabcddeeee_ff_082 kde prvých desať znakov zodpovedá číslu individuálnej
rekapitulácie podľa ods.9, ff je dvojmiestne poradové číslo námietky a 082 je príznak , že
ide o námietku. Príloha č.5a obsahuje číselníky pre N-SED 082V.Príloha č.5b obsahuje
národná číselník podkladov k námietkam a odpovediam na námietky.
15. Zdravotná poisťovňa zasiela úradu odpovede na námietky v N-SEDe 084V do 60 dní od
doručenia N-SEDu 082V. N-SED 084V obsahuje odpovede ku všetkým námietkam doručeným
v jednom N-SEDe 082V. Zdravotná poisťovňa môže zaslať s N-SEDom 084V aj podporné
dokumenty v pdf formáte, pričom doklady k námietke k jednej individuálnej pohľadávke tvoria
jeden súbor, ktorého názov je v tvare aabcddeeee_ff_084, pričom prvých 10 znakov zodpovedá
číslu individuálnej rekapitulácie podľa ods. 9, 084 je príznak, že ide o odpoveď na námietku a „ff“
je poradové číslo odpovede na námietky. V prípade odpovedí na námietky, v ktorých zdravotná
poisťovňa ako veriteľ uzná námietku v plnej alebo čiastočnej výške, sa primerane upravuje
zostatok príslušnej individuálnej pohľadávky o sumu uznanej námietky. V takomto prípade
nezasiela zdravotná poisťovňa N-SED 085V úradu. Dátovú štruktúru N-SEDu 084V obsahuje
príloha č.6. Príloha č.6a obsahuje číselníky pre N-SED 084V.
16. Úrad zasiela odpoveď na námietky do dlžníckeho styčného orgánu v EÚ za globálnu námietku ku
globálnej pohľadávke SEDom S084 do 10 dní od doručenia všetkých odpovedí k danej globálnej
námietke zo zdravotnej poisťovne.
17. Opakované námietky vybavuje úrad a zdravotná poisťovňa bezodkladne.
18. Lehota na doručenie odpovede na námietku do dlžníckeho styčného orgánu v EÚ z úradu je 12
mesiacov od doručenia námietky úradu. Pri nedodržaní tejto lehoty sú námietky považované za
opodstatnené a je potrebné, aby zdravotná poisťovňa bezodkladne zaslala úradu N-SED 084V
s kódom odpovede o uznaní námietky v plnej výške, ktorým sa úplne stornuje príslušná
individuálna pohľadávka.
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19. Námietka môže byť doručená aj na už uznanú a uhradenú individuálnu pohľadávku, pokiaľ je
dodržaná 18-mesačná lehota podľa čl. 67 ods. 5 VN. Zdravotná poisťovňa odpovedá N-SEDom
084V. Ak zdravotná poisťovňa súhlasí s takouto námietkou zasiela odpoveď o uznaní námietky
v plnej/čiastočnej výške v N-SED 084V a uhrádza sumu uznanej námietky úradu. Úrad
vysporiada prijatú úhradu od zdravotnej poisťovne za uznanú námietku na uhradenú individuálnu
pohľadávku s dlžníckym styčným orgánom zápočtom. Na zápočet sa použije príslušná globálna
pohľadávka, ak je otvorená a suma jej zostatku zodpovedá aspoň sume uznanej námietky. Ak je
príslušná globálna pohľadávka už uzavretá alebo suma jej zostatku je nižšia ako suma uznanej
námietky, použije sa na zápočet globálna pohľadávka na základe oznámeného zápočtu zo
strany dlžníckeho styčného orgánu. Prijatú sumu od zdravotnej poisťovne za uznanú námietku
použije úrad na úhradu globálnej pohľadávky do zdravotnej poisťovne, v ktorej bol zápočet
v sume uznanej námietky zohľadnený dlžníckym styčným orgánom.
20. Zdravotná poisťovňa môže na uplatnenú individuálnu pohľadávku, ktorá nebola namietaná
a uhradená vystaviť dobropis, ak zistí, že pohľadávka bola uplatnená bez právneho nároku alebo
dodatočne došlo k zmene nárokov príjemcu dávok prípadne k zmene príslušnosti za refundáciu.
Na tento účel zasiela zdravotná poisťovňa úradu N-SED 085V v dátovej štruktúre podľa prílohy
č.7 vo formáte xml. Ako identifikátor na národnej úrovni sa používa číslo dobropisu v tvare
xaabddeeee, kde:
x nadobúda hodnotu 5 v prípade S080;
aa je dvojmiestny kód štátu podľa prílohy č.3;
b je jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA
ZP, a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.);
dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019, v ktorom sa dobropis
vystavuje;
eeee je poradové číslo dobropisu pridelené zdravotnou poisťovňou.
21. Úrad zasiela dlžníckemu styčnému orgánu SED S085 do 10 dní od doručenia N-SEDu 085V.
Príloha č.7a obsahuje číselníky pre N-SED 085V.
22. Dlžnícky styčný orgán môže zaslať námietku k dobropisu SEDom S087 z dôvodu, že
dobropisovaná individuálna pohľadávka nebola identifikovaná alebo dobropis je vyšší ako suma
pohľadávky alebo pohľadávka už bola namietaná. Úrad zasiela zdravotnej poisťovni N-SED 087V
v dátovej štruktúre podľa prílohy č. 8 do 10 dní od doručenia SED S087. Ako identifikátor na
národnej úrovni sa používa číslo individuálnej rekapitulácie podľa ods. 9 a č. dobropisu podľa
ods. 20 doplnené o príznak 087,ktorý znamená že ide o námietku k dobropisu v tvare
xaabddeeee_087. Príloha č.8a obsahuje číselníky pre N-SED 087V. Zdravotná poisťovňa
odpovedá N-SEDom 088 v dátovej štruktúre N-SED 088V podľa prílohy č.9 do 10 dní od
doručenia N-SEDu 087V. Ako identifikátor na národnej úrovni sa používa číslo individuálnej
rekapitulácie podľa ods. 9 a č. dobropisu podľa ods. 20 doplnené o príznak 088,ktorý znamená
že ide o odpoveď na námietku k dobropisu v tvare xaabddeeee_088. Príloha č. 9a obsahuje
číselníky pre N-SED 088V. Úrad zasiela odpoveď dlžníckemu styčnému orgánu SEDom S088
v lehote do 10 dní od doručenia N-SEDu 088V.
23. Dlžnícky styčný orgán v EÚ v súlade s čl. 68 VN môže navrhnúť úradu zálohovú platbu
prostredníctvom SEDu S089. Zálohová platba musí zodpovedať najmenej 90 % z celkovej sumy
príslušnej globálnej pohľadávky a musí byť prijatá úradom do 6 mesiacov od konca mesiaca,
v ktorom bola príslušná globálna pohľadávka doručená dlžníckemu styčnému orgánu. Úrad
v prípade splnenia uvedených podmienok zasiela dlžníckemu styčnému orgánu súhlas s prijatím
zálohovej platby v SEDe S090. Prijatá zálohová platba zostáva v depozite na bankovom účte
úradu, ktorý ju vysporiada podľa obsahu SEDu S091 za príslušnú globálnu pohľadávku do 30 dní
od jeho doručenia a pripísania doplatku úhrady z dlžníckeho styčného orgánu. V prípade
preplatku vráti úrad preplatok dlžníckemu styčnému orgánu alebo vykoná zápočet s inou
globálnou pohľadávkou do 30 dní od doručenia S091.
24. Pohľadávky, ktoré uznáva dlžnícky styčný orgán v EÚ, oznamuje úradu SEDom S091. Úrad
zasiela uznané pohľadávky v N-SEDe 091V zdravotnej poisťovni priebežne do 30 dní od
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pripísania úhrady a doručenia SEDu S091. Dátová štruktúra N-SEDu 091 je uvedená v prílohe č.
10. Príloha č. 10a obsahuje číselníky pre N-SED 091V. Zároveň v rovnakej lehote uhrádza úrad
zdravotnej poisťovni individuálne pohľadávky pod VS číslom individuálnej rekapitulácie.
Základnými identifikátormi je číslo globálnej pohľadávky, číslo individuálnej rekapitulácie a číslo
globálnej platby pridelené úradom, ktoré má tvar aabcddee_ff_091, kde:
- aabcddee je referenčné číslo globálnej pohľadávky podľa ods. 12,
- ff je dvojmiestne poradové číslo platby danej globálnej pohľadávky,
- 091 je príznak, že ide o zoznam uznaných individuálnych pohľadávok.
25. Úrad zasiela dlžníckemu styčnému orgánu SED S092 do 30 dní od prijatia úhrady a SEDu S092,
v ktorom potvrdzuje dátum prijatia úhrady konkrétnej globálnej pohľadávky z dlžníckeho styčného
orgánu v prospech bankového účtu úradu.
26. Ak zdravotná poisťovňa dodatočne po úhrade svojej pohľadávky zistí, že išlo o pohľadávku bez
právneho nároku, zaúčtuje si záväzok a vráti uhradenú sumu dlžníckej inštitúcii formou preplatku
cez S_BUC_023.
Čl. 3
S_BUC_19 - Záväzky SR podľa skutočných výdavkov - SR dlžník
1. Úrad po doručení globálnej pohľadávky vo forme SEDu S080 z veriteľského styčného orgánu
kontroluje súlad globálnej časti s obsahom individuálnych častí S080.
2. Úrad prepočíta záväzok predpísaný v inej cudzej mene ako je euro kurzom Európskej centrálnej
banky (ďalej len „ECB") platným v deň doručenia globálnej pohľadávky. Ak kurzový lístok ECB
neobsahuje menu veriteľského štátu, použije úrad na prepočet kurz národnej banky veriteľského
štátu platný v deň vystavenia/doručenia globálnej pohľadávky. Úrad prideľuje doručenej globálnej
pohľadávke číslo globálnej pohľadávky pridelené úradom v tvare aacddee_080, kde:
- aa je dvojmiestny kód štátu podľa prílohy č.3;
- c je jednomiestne označenie štvrťroka, ktorý je označený nasledovne: 5 - 1. štvrťrok, 6 - 2.
štvrťrok, 7 - 3. štvrťrok, 8 - 4. štvrťrok;
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019;
- ee je dvojmiestne označenie globálnej pohľadávky z veriteľského styčného orgánu;
- 080 je príznak, že ide o globálnu pohľadávku EÚ.
3. Ide o záväzky SR za vecné dávky čerpané poistencami SR v EÚ na základe formulárov E106,
E109, E112, E120, E121, EPZP, náhradného certifikátu k EPZP, prenosného dokumentu S1, S2,
S3, SED-ov S008, S010, S045, S072.
4. Úrad potvrdzuje veriteľskému styčnému orgánu v EÚ dátum doručenia jeho globálnej
pohľadávky úradu do 30 dní od dátumu doručenia SED-u S080 formou SEDu S081. Tento
dátum je rozhodujúci na určenie lehoty splatnosti záväzkov SR voči veriteľskému styčnému
orgánu. Identifikátor globálne potvrdenie o prijatí pohľadávky v tvare aacddee_081 dlžníckym
styčným orgánom sa používa iba medzi styčnými orgánmi.
5. Každej individuálnej pohľadávke prideľuje úrad číslo individuálnej rekapitulácie v tvare
aabcddeeee, ktoré sa používa ako variabilný symbol, kde:
- aa je dvojmiestny kód štátu podľa prílohy č. 3,
- b je jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA
ZP, a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- c je jednomiestne označenie štvrťroka, ktorý je označený nasledovne: 5 - 1. štvrťrok, 6 - 2.
štvrťrok, 7 - 3. štvrťrok, 8 - 4. štvrťrok,
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019,
- eeee je štvormiestne označenie individuálnej rekapitulácie úradu.
6. Úrad zasiela individuálne pohľadávky zaradené v jednej globálnej pohľadávke do zdravotných
poisťovní v N-SEDe 080D v dátovej štruktúre podľa prílohy č. 11 do 30 dní od prijatia.
Číselníkové hodnoty N-SEDu 080D sú totožné s prílohou č. 1a.
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7. Lehota splatnosti pre zdravotnú poisťovňu je stanovená na 120 dní od doručenia N-SEDu 080D,
okrem pohľadávok ČR za plánovanú liečbu, ktoré uhrádza zdravotná poisťovňa do 40 dní.
8. Zdravotná poisťovňa uhrádza úradu svoje záväzky, ktoré uznala, v lehote splatnosti stanovenej
podľa ods. 7 a zasiela úradu N-SED S091 v dátovej štruktúre podľa prílohy č. 12. Základnými
identifikátormi sú číslo globálnej pohľadávky podľa ods. 2, číslo individuálnej rekapitulácie podľa
ods. 5, číslo globálnej platby pridelené ZP v tvare aabcddee_ff_091, kde:
- aa je dvojmiestny kód štátu podľa prílohy č. 3,
- b je jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA
ZP, a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- c je jednomiestne označenie štvrťroka, ktorý je označený nasledovne: 5 - 1. štvrťrok, 6 - 2.
štvrťrok, 7 - 3. štvrťrok, 8 - 4. štvrťrok,
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019,
- ee je dvojmiestne označenie globálnej pohľadávky z veriteľského styčného orgánu,,
- ff je dvojmiestne poradové číslo platby danej globálnej pohľadávky,
- 091 je príznak, že ide o zoznam uznaných individuálnych pohľadávok.
9. Úrad zasiela SED S091 veriteľskému styčnému orgánu a uhrádza záväzok vo výške uznaných
individuálnych pohľadávok do 30 dní od uplynutia lehoty splatnosti zdravotnej poisťovne, okrem
pohľadávok ČR za plánovanú liečbu, kde platí lehota 15 dní tak, aby bola úhrada pripísaná
v prospech veriteľského styčného orgánu najneskôr v lehote splatnosti podľa čl. 67 ods. 5 VN
alebo lehoty dohodnutej bilaterálne. Úhrady, ktoré prijme úrad od zdravotnej poisťovne po
termíne splatnosti, spracuje dodatočne a nezodpovedá za realizáciu úhrady v prospech
veriteľského styčného orgánu v EÚ v lehote splatnosti podľa 67 ods. 5 VN. Veriteľský styčný
orgán potvrdzuje úrad dátum prijatia úhrady SEDom S092.
10. K individuálnym rekapituláciám, ktoré nie sú opodstatnené, zasiela zdravotná poisťovňa úradu
námietky za všetky individuálne pohľadávky doručené zdravotnej poisťovní v jednom N_SEDe
080D prostredníctvom N-SEDu 082D najneskôr do 120 dní od doručenia N-SED 080D. Dátová
štruktúra N-SEDu 082D je obsiahnutá v prílohe č. 13. Základné identifikátory tvoria číslo
globálnej pohľadávky, číslo individuálnej rekapitulácie, poradové číslo globálnej námietky
v tvare ff_082, kde ff – je dvojmiestne poradové číslo námietky k danej globálnej
pohľadávke a 082 je príznak , že ide o námietku a poradové číslo individuálnej námietky
v tvare aabcddeeee_ff_082, kde prvých desať znakov zodpovedá číslu individuálnej
rekapitulácie podľa ods.5, ff je dvojmiestne poradové číslo individuálnej námietky
k individuálnej pohľadávke a 082 je príznak , že ide o námietku. Číselníkové hodnoty NSEDu 082D sú totožné s prílohou č. 5a.
11. Základným kritériom na posúdenie opodstatnenosti pohľadávky veriteľskej inštitúcie je existencia
platného nárokového dokladu platného v čase čerpania vecných dávok a možnosť jeho použitia
v súlade s ustanovením čl. 2 Rozhodnutia S9. Úrad zasiela námietky veriteľskému styčnému
orgánu SEDom S082 do 10 dní od doručenia príslušného N-SEDu 082D zo zdravotnej
poisťovne. Veriteľský styčný orgán potvrdzuje úradu prijatie námietky SEDom S083.
12. Pohľadávky, pri ktorých boli vecné dávky poskytnuté na základe platného nárokového dokladu a
zdravotná poisťovňa pri ich spracovaní zistí zmenu príslušnosti na národnej úrovni, uhradí ich
veriteľskej inštitúcii. Následne v prípade úhrady bez právneho dôvodu alebo zániku poistenia si
uplatňuje pôvodná zdravotná poisťovňa refundáciu od príslušnej zdravotnej poisťovne podľa § 6
ods. 1 písm. w) zákona č. 581/2004 Z. z. alebo môže vymáhať vzniknuté náklady priamo od
poistenca, ak došlo k zneužitiu nárokového dokladu.
13. Veriteľský styčný orgán zasiela úradu odpovede na námietky SEDom S084, pričom môže
námietku uznať alebo preukázať opodstatnenosť svojej pohľadávky. Úrad zasiela zdravotnej
poisťovni odpovede v N-SEDe 084D v dátovej štruktúre podľa prílohy č. 14 do 10 dní od prijatia
SEDu S084. Číselníkové hodnoty N-SEDu 084D sú totožné s prílohou č. 6a. Základné
identifikátory tvoria číslo globálnej pohľadávky, číslo individuálnej rekapitulácie, poradové
číslo odpovede individuálnej námietky v tvare aabcddeeee_ff_084, kde prvých desať
znakov zodpovedá číslu individuálnej rekapitulácie podľa ods.5, ff je dvojmiestne
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poradové číslo odpovede na individuálnu námietku k individuálnej pohľadávke a 084 je
príznak , že ide o odpoveď na námietku. Týmto poradovým číslom je označený aj súbor
s podpornými dokumentami k jednej individuálnej pohľadávke. Ak veriteľská inštitúcia
odsúhlasila námietku v plnej výške alebo čiastočnej výške upravuje úrad aj zdravotná poisťovňa
zostatok príslušnej individuálnej pohľadávky o hodnotu uznanej námietky. Úrad sleduje lehotu na
odpoveď na námietku podľa čl. 12 ods. rozhodnutia S9.
14. Ak veriteľská inštitúcia po uplatnení pohľadávky zistí, že išlo o pohľadávku bez právneho
nároku, zasiela veriteľský styčný orgán úradu dobropis SEDom S085. Dobropis sa nevystavuje
na individuálnu pohľadávku, ku ktorej bola uplatnená námietka dlžníckou inštitúciou. Úrad
overuje opodstatnenosť dobropisu z pohľadu identifikácie individuálnej pohľadávky, výšky
dobropisovanej sumy a existencie námietky k dobropisovanej individuálnej pohľadávke. Ak úrad
zistí nedostatky v uvedených parametroch zasiela priamo námietku k dobropisu SEDom S087
veriteľskému styčnému orgánu. Po doručení odpovede na námietku k dobropisu v SEDe S088
podľa jej charakteru postupuje úrad dobropis s upravenými parametrami do zdravotnej
poisťovne N-SEDom 085D v dátovej štruktúre podľa prílohy č. 15 obratom. Číselníkové hodnoty
N-SEDu 085D sú totožné s prílohou č. 7a. Do zdravotnej poisťovne zasiela úrad iba dobropis vo
forme N-SED 085D,ktoré nie je možné ďalej namietať. Ako identifikátor na národnej úrovni sa
používa číslo dobropisu v tvare xaabddeeee, kde:
- x nadobúda hodnotu 5 v prípade S080 ,
- aa je dvojmiestny kód štátu podľa prílohy č.3,
- b je jednomiestny číselný identifikátor úradu a nadobúda hodnotu 9,
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019, v ktorom sa dobropis vystavuje,
- eeee je poradové číslo dobropisu pridelené úradom.
V prípade prijatia dobropisu z veriteľskej inštitúcie a úhrady zo zdravotnej poisťovne úradom
v rovnakom čase, bude platba vrátená zdravotnej poisťovni a zároveň bude spracovaný
dobropis SEDom S085.
15. V prípade záväzkov SR neuplatňujú úrad a zdravotné poisťovne ustanovenie o poskytovaní
zálohových platieb voči veriteľským styčným orgánom v EÚ, t.j. SEDy S089 a S090 sa v smere
SR dlžník nevyužívajú.
Čl. 4
S_BUC_21 - Záväzky SR podľa pevne stanovených súm – SR dlžník
1. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o záväzky SR ako aj početnosť identifikátorov, má úrad za to, že
identifikátory pridelené veriteľským styčným orgánom, nie sú z hľadiska komunikácie medzi
úradom a zdravotnými poisťovňami na národnom území potrebné a budú sa používať
identifikátory definované úradom pre rôzne životné situácie konkrétneho prípadu (tzn. identifikátor
na zoznam mesiacov, námietku k zoznamu, odpoveď námietku, dobropis, námietku na dobropis
k zoznamu, odpoveď na námietku k dobropisu, pohľadávku veriteľského styčného orgánu,
námietku na globálnu pohľadávky, úhradu pohľadávky veriteľského styčného orgánu).
2. Úrad zasiela zoznamy registrovaných poistencov SR s bydliskom v EÚ, ktoré boli doručené
z veriteľského styčného orgánu v EÚ, na potvrdenie dotknutým zdravotným poisťovniam vo forme
N-SEDu 100 uvedeného v prílohe č. 16 vo formáte xml s názvom súboru ZZPP_nnn_RRRR_100.
Úrad zasiela veriteľskému styčnému orgánu v EÚ SED S101 – Potvrdenie o doručení zoznamu
mesiacov.
3. Hlavnými identifikátormi pre účely komunikácie medzi úradom a zdravotnou poisťovňou je
globálne číslo zoznamu mesiacov pridelené úradom a individuálne číslo zoznamu mesiacov
pridelené úradom, ktoré sú generované podľa nasledovného algoritmu. Globálne číslo zoznamu
mesiacov pridelené úradom je v tvare 8aaddee, kde:
- 8 konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
- aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č. 3),
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- dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
- ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom.
Individuálne číslo zoznamu mesiacov pridelené úradom je v tvare 8aabddeeffff, kde:
-

8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č. 3),
b – jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
ffff - štvormiestne označenie individuálneho prípadu úradom.

4. Zdravotná poisťovňa zasiela svoje stanovisko k zoznamu mesiacov v lehote do 60 dní odo dňa
doručenia N-SEDu S100. V prípade súhlasu so zoznamom sa vyjadrenie zasiela elektronicky
cez dátové úložisko s uvedením identifikátorov. V prípade nesúhlasu, zdravotná poisťovňa
oznamuje úradu námietky k predloženému zoznamu mesiacov v rovnakej lehote vo forme NSEDu 102 uvedeného v prílohe č. 17 vo formáte xml s názvom súboru ZZPP_nnn_RRRR_102.
Globálne číslo námietky k zoznamu pridelené zdravotnou poisťovňou je v tvare
8aaddee_102_RRMMDD, kde:
- 8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
- aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č.3),
- dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
- ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
- 102 – príznak, že ide o námietku k zoznamu mesiacov,
- RRMMDD- dátum doručenia námietky.
Individuálne číslo námietky k zoznamu pridelené zdravotnou poisťovňou je v tvare
8aabddeeffff_102_RRMMDD, kde :
- 8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
- aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č.3),
- b – jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
- ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
- ffff - štvormiestne označenie individuálneho prípadu,
- 102 – príznak, že ide o námietku k zoznamu mesiacov,
- RRMMDD- dátum doručenia námietky.
5. Po doručení všetkých námietok k prípadom uvedeným v jednom zozname mesiacov, spracuje
úrad námietku vo forme SEDu S102. O dátume doručenia námietky bude úrad informovať
zdravotné poisťovne až po doručení SEDu S103 zo strany veriteľského styčného orgánu.
V prípade, že na námietku nebude odpovedané v lehote 12 mesiacov odo dňa jej doručenia,
považuje sa námietka za akceptovanú v súlade s Rozhodnutím S9.
6. Po doručení odpovedí na námietky z veriteľského styčného orgánu v EÚ vo forme SEDu S104 –
Odpoveď na námietky – pevne stanovené sumy, spracuje úrad tieto odpovede vo forme N –
SEDu 104 uvedeného v prílohe č. 18 vo formáte .xml s názvom súboru ZZPP_nnn_RRRR_104
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a zasiela na vyjadrenie zdravotnej poisťovni. Globálne číslo odpovede na námietky k zoznamu
pridelené úradom je číslo v tvare 8aaddee_104, kde:
-

8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č.3),
dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom.
104 – príznak, že ide o odpoveď na námietku.

Individuálne číslo odpovede na námietku k zoznamu pridelené úradom je v tvare
8aabddeeffff_104, kde:
-

8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č. 3),
b – jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
ffff - štvormiestne označenie individuálneho prípadu,
104 – príznak, že ide o odpoveď na námietku.

7. V prípade, že zdravotná poisťovňa nesúhlasí s odpoveďou na námietku, môže znovu v lehote 30
dní odo dňa doručenia N-SEDu 104 zaslať námietku vo forme N-SED S102 vo formáte xml s
názvom súboru ZZPP_nnn_RRRR_102_mm, pričom „mm“ označuje skutočnosť, že ide
o opakovanú námietku. Poradie námietky sa označuje dvojmiestnym poradovým číslom
námietky, kde 02 znamená , že ide o prvú opakovanú námietku.
8. Veriteľský styčný orgán môže zaslať dobropis k predloženému zoznamu vo forme SEDu S105 Dobropis k zoznamu mesiacov. Úrad zasiela dobropisy vystavené veriteľským styčným orgánom
zdravotnej poisťovni vo forme N-SEDu 105 uvedeného v prílohe č. 19 vo formáte xml s názvom
súboru ZZPP_nnn_RRRR_105. Globálne číslo dobropisu k zoznamu pridelené úradom je číslo
v tvare 8aaddee_105, kde:
- 8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
- aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č.3),
- dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
- ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
- 105 – príznak, že ide o dobropis k zoznamu mesiacov.
Individuálne číslo dobropisu k zoznamu pridelené úradom je v tvare 8aabddeeffff_105,kde:
- 8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
- aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č.3),
- b – jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
- ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
- ffff - štvormiestne označenie individuálneho prípadu,
- 105 – príznak, že ide o dobropis k zoznamu mesiacov.
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9. Zdravotná poisťovňa oznamuje úradu námietky k dobropisu k zoznamu mesiacov bezodkladne
vo forme N-SEDu 107 uvedeného v prílohe č. 20 vo formáte xml s názvom súboru
ZZPP_nnn_RRRR_107 v lehote 30 dní odo dňa doručenia N-SED 107. Globálne číslo námietky
k dobropisu
k zoznamu
pridelené
zdravotnou
poisťovňou
je
číslo
v tvare
8aaddee_107_RRRRMMDD, kde:
-

8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č. 3),
dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
107 – príznak, že ide o námietku k dobropisu k zoznamu mesiacov,
RRMMDD- dátum doručenia námietky.

Individuálne číslo námietky k dobropisu zoznamu pridelené zdravotnou poisťovňou je v tvare
8aabddeeffff_107_ RRRRMMDD, kde:
- 8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
- aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č.3),
- b – jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
- ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
- ffff - štvormiestne označenie individuálneho prípadu,
- 107 – príznak, že ide o námietku k dobropisu k zoznamu mesiacov,
- RRMMDD- dátum doručenia námietky.
10. Po doručení všetkých námietok k dobropisom uvedeným v danom súbore, spracuje úrad
globálnu námietku k dobropisu k zoznamu mesiacov vo forme SEDu S107. V prípade, že na
námietku nebude odpovedané v lehote 12 mesiacov od jej doručenia, námietka sa považuje za
akceptovanú.
11. Po doručení odpovedí na námietky k dobropisu z veriteľského styčného orgánu v EÚ vo forme
SEDu S108 – Odpoveď na námietky k dobropisu – pevne stanovené sumy, spracuje úrad tieto
odpovede vo forme N – SEDu 108 uvedeného v prílohe č. 21 vo formáte xmls názvom súboru
ZZPP_nnn_RRRR_108 a zasiela zdravotnej poisťovni na vyjadrenie. Globálne číslo odpovede
na námietku k dobropisu pridelené úradom je číslo v tvare 8aaddee_108, kde:
- 8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
- aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č.3),
- dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
- ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
- 108 – príznak, že ide o odpoveď na námietku k dobropisu.
Individuálne číslo odpovede na námietku k zoznamu pridelené úradom je v tvare
8aabddeeffff_108,kde:
- 8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
- aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č.3),
- b – jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
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- dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
- ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
- ffff - štvormiestne označenie individuálneho prípadu,
- 108 – príznak, že ide o odpoveď na námietku k dobropisom.
Pokiaľ zdravotná poisťovňa nesúhlasí so stanoviskom veriteľského styčného orgánu, má
možnosť znova v lehote 30 dní zaslať námietku k dobropisu vo forme N-SEDu S107 vo formáte
xml s názvom súboru ZZPP_nnn_RRRR_107_mm, pričom mm označuje skutočnosť, že ide
o opakovanú námietku Platí rovnaký princíp ako pri S102.
12. Po publikovaní pevne stanovených súm v Úradnom vestníku EÚ (ďalej len „ÚV EÚ“), po
odsúhlasení (potvrdení) zoznamu registrovaných poistencov a doručení finančnej pohľadávky
zo strany veriteľského styčného orgánu vo forme SED S110 – Pohľadávka na refundáciu –
pevne stanovené sumy, zasiela úrad zdravotnej poisťovne N-SED 110 uvedený v prílohe č. 22
do 30 dní odo dňa doručenia finančnej pohľadávky. Úrad prepočíta záväzok predpísaný v inej
cudzej mene ako EUR kurzom ECB platným v deň doručenia pohľadávky úradu. Úrad zároveň
vystavuje a zasiela veriteľskému styčnému orgánu SED S111 – Potvrdenie o prijatí pohľadávky
– pevne stanovené sumy. Tento SED slúži na sledovanie lehoty splatnosti voči veriteľovi.
Globálne číslo pohľadávky na ZP pridelené úradom uvádza úrad číslo v tvare 8aaddee_110,
kde:
- 8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
- aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č.3),
- b – jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
- ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
- 110 – príznak, že ide o finančnú pohľadávku.
13. Sledovanie lehoty na predloženie pohľadávky v zmysle čl. 67 VN zabezpečuje úrad. V prípade,
že lehota na predloženie nie je dodržaná, tzn. oneskorené predloženie pohľadávky, zasiela úrad
SED S112 – Námietka globálnej pohľadávky – pevne stanovené sumy veriteľskému styčnému
orgánu. Úrad vystavuje SED S112 aj v prípadoch, že ide o pohľadávku bez predchádzajúcich
zoznamov mesiacov alebo nie je uvedená správna mesačná paušálna suma. Ako reakciu na
zaslaný SED S112, zasiela veriteľský styčný orgán SED S113. Po preukázaní skutočnosti, že
zoznamy mesiacov boli zaslané alebo po súhlase s opravou mesačnej paušálnej sumy, je
možné pokračovať v spracovaní pohľadávky, avšak lehota splatnosti sa počíta od doručenia
SED S113 a nie SED S110.
14. Zdravotná poisťovňa uhrádza prípady jednou sumou do 120 dní od doručenia N-SEDu S110
a zasiela úradu N-SED S116 uvedený v prílohe č. 23 vo formáte .xml s názvom súboru
ZZPP_nnn_RRRR_116.
Globálne číslo úhrady uvádza zdravotná poisťovňa číslo v tvare 8aaddee_116, kde:
- 8 – konštanta, ktorá znamená, že ide o zoznam mesiacov podľa pevne stanovených súm
vystavenú úradom,
- aa – dvojmiestny kód štátu (uvedený v prílohe č.3),
- b – jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- dd – dvojmiestne koncové označenie roka, za ktorý sa pevne stanovené sumy uplatňujú,
napr. 19 - rok 2019,
- ee - dvojmiestne označenie zoznamu mesiacov úradom,
- 116 – príznak, že ide o úhradu finančnej pohľadávky.
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15. Úrad zasiela zvyčajne do 30 kalendárnych dní od pripísania všetkých uznaných súm od všetkých
zdravotných poisťovní na svoj účet veriteľskému styčnému orgánu v EÚ SED S116
a v rovnakom termíne uhrádza uznaný záväzok, obvykle v tej cudzej mene, v ktorej je
pohľadávka veriteľského styčného orgánu uplatnená. Po doručení platby vystavuje veriteľský
styčný orgán SED S117, ktorým informuje úrad o dátume úhrady.
Čl. 5
AW_BUC_05 - Pohľadávky SR podľa skutočných výdavkov – SR veriteľ
1. Pohľadávky podľa čl. 41 ZN uplatňuje zdravotná poisťovňa iba na základe skutočných výdavkov
v súlade s čl. 62 VN.
2. Zdravotná poisťovňa uplatňuje refundáciu podľa ods. 1 na pohľadávky od obdobia 2. štvrťroka
2019.
3. Ide o pohľadávky za vecné dávky čerpané poistencami EÚ v SR na základe formulárov E123,
prenosného dokumentu DA1, SED-u DA002, DA007, DA063.
4. Zdravotná poisťovňa uplatňuje pohľadávky na základe skutočných výdavkov vo forme N-SEDu
010V. Zoznam dátových položiek tvoriacich dátovú štruktúru N-SEDu 010V obsahuje príloha
č.24.
5. Zdravotná poisťovňa ako inštitúcia v mieste pobytu a bydliska predkladá úradu svoje pohľadávky
štvrťročne, vždy do 60 dní po skončení dohodnutého účtovného obdobia (kalendárny štvrťrok).
6. Zdravotná poisťovňa zasiela N-SEDY 010V úradu v elektronickej forme prostredníctvom
webservisu za každý štát/štvrťrok v samostatnom súbore v xml formáte.. Príloha č.24a obsahuje
číselníky pre N-SED 010V.
7. Dátum vystavenia individuálnej pohľadávky DA010 sa na účely sledovania lehôt na predloženie
pohľadávky zdravotnej poisťovne považuje za dátum zaúčtovania v účtovníctve veriteľskej
inštitúcie. Všetky pohľadávky v jednom predpise obsahujú rovnakú hodnotu tejto položky, a to
dátum posledného dňa štvrťroku, za ktorý sa dávka predkladá.
8. Jedna individuálna pohľadávka DA010 obsahuje spravidla všetky vecné dávky čerpané
konkrétnym poistencom EÚ zaúčtované ako uhradený záväzok v účtovníctve zdravotnej
poisťovne za dané účtovné obdobie počas platnosti jedného nárokového dokladu, resp.
viacerých nárokových dokladov rovnakého druhu, ktoré na seba nadväzujú. Členenie
poskytnutých vecných dávok a ich zaradenie do konkrétnych výdavkových položiek v časti 1.6.4.
SEDu DA0010 upravuje príloha č. 2, pričom všetky výdavky sa musia týkať vecných dávok
súvisiacich s pracovným úrazom alebo z chorobou z povolania.
9. Každá individuálna pohľadávka obsahuje číslo individuálnej rekapitulácie., ktoré prestavuje
jednoznačné číselné označenie individuálnej pohľadávky a používa sa ako variabilný symbol pre
úhradu do zdravotnej poisťovne. Číslo individuálnej rekapitulácie má tvar aabcddeee, kde:
- aa je dvojmiestny číselný kód štátu podľa prílohy č. 3:
- b je jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- c je jednomiestne označenie štvrťroka, za ktorý sa zasiela rekapitulácia; štvrťrok je označený
nasledovne: 1 - 1. štvrťrok, 2 - 2. štvrťrok, 3 - 3. štvrťrok, 4 - 4. štvrťrok,
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019,
- eee je trojmiestne označenie individuálnej pohľadávky zdravotnou poisťovňou.
10. V prípade nedostatočného počtu jednoznačných čísel individuálnej rekapitulácie (viac ako 999
za štvrťrok/rok/štát/ZP) môžu zdravotná poisťovňa a úrad dohodnúť odlišný spôsob číslovania
individuálnych pohľadávok.
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11. Úrad skontroluje správnosť prijatého N-SEDu S010 podľa platných XSD schém. V prípade
výskytu chýb vráti úrad dávku zdravotnej poisťovni s identifikáciou chýb obratom. Zdravotná
poisťovňa zasiela opravenú dávku s novým číselným označením obratom.
12. Úrad spracuje z doručených N-SEDov globálne pohľadávky voči dlžníckym styčným orgánom
samostatne za každú zdravotnú poisťovňu a štát a postupuje globálne pohľadávky v stanovenej
dátovej štruktúre v xml formáte cestou prístupového bodu do dlžníckeho styčného orgánu
v lehote 10 dní od prijatia korektných dát od zdravotnej poisťovne. Každej globálnej pohľadávke
pridelí úrad referenčné číslo globálnej pohľadávky veriteľského styčného orgánu, ktoré slúži
ako základný identifikátor globálnej pohľadávky a má tvar aabcddee_010, kde:
- aa je dvojmiestny číselný kód štátu podľa prílohy č. 3:
- b je jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA ZP,
a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- c je jednomiestne označenie štvrťroka, za ktorý sa zasiela rekapitulácia; štvrťrok je označený
nasledovne: 1 - 1. štvrťrok, 2 - 2. štvrťrok, 3 - 3. štvrťrok, 4 - 4. štvrťrok,
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019,
- ee je dvojmiestne označenie globálnej pohľadávky voči danému dlžníckemu štátu,
- 010-príznak, že ide o globálnu pohľadávku za vecné dávky pri pracovných úrazoch
a chorobách z povolania.
13. Po doručení SEDu DA011 z dlžníckeho styčného orgánu zasiela úrad zdravotnej poisťovni
dátum doručenia globálnej pohľadávky SR do dlžníckeho styčného orgánu v EÚ, číslo globálnej
pohľadávky a názov súboru dávky z N-SEDu 010V v N-SEDe 011V v dátovej štruktúre podľa
prílohy 25 do 10 dní od prijatia DA011 z dlžníckeho styčného orgánu. Dátum doručenia
pohľadávky dlžníckemu styčnému orgánu je rozhodná skutočnosť na určenie lehoty splatnosti
a lehoty na predloženie námietky podľa čl. 67 ods. 5 VN. Identifikátor globálne potvrdenie o prijatí
pohľadávky dlžníckym styčným orgánom sa používa iba medzi styčnými orgánmi.
14. Po doručení SEDu DA016 z dlžníckeho styčného orgánu potvrdzuje úrad jeho prijatie dlžníckemu
styčnému orgánu SEDom DA016A. Identifikátory referenčné číslo globálnej námietky pridelené
dlžníckym styčným orgánom a referenčné číslo globálneho potvrdenia námietky pridelené
úradom v tvare aabcddee_ff_016A sa používajú iba medzi styčnými orgánmi. Dátum prijatia
námietky úradom je dôležitý na výpočet lehoty na odpoveď podľa čl. 12 rozhodnutia S9.
Námietky k individuálnym pohľadávkam zaradeným do jednej globálnej pohľadávky zasiela úrad
zdravotnej poisťovni N-SEDom 016V podľa dátovej štruktúry v prílohe č.26 do 10 dní od prijatia
DA016. Základné identifikátory tvoria číslo globálnej pohľadávky, číslo individuálnej
rekapitulácie, poradové číslo globálnej námietky v tvare ff_016, kde ff – je dvojmiestne
poradové číslo a 016 je príznak , že ide o námietku a poradové číslo individuálnej námietky
v tvare aabcddeee_ff_016 kde prvých deväť znakov zodpovedá číslu individuálnej
rekapitulácie podľa ods.9, ff je dvojmiestne poradové číslo námietky a 016 je príznak , že
ide o námietku. Príloha č. 26a obsahuje číselníky pre N-SED 016V. Národný číselník podkladov
k námietkam a odpovediam na námietky je uvedený v prílohe č.5b, pričom pre tento typ
refundácie sa používajú iba podklady pre vecné dávky pri pracovných úrazoch a chorobách
z povolania.
15. Zdravotná poisťovňa zasiela úradu odpovede na námietky v N-SEDe 017V do 60 dní od
doručenia N-SEDu 016V. N-SED 017V obsahuje odpovede ku všetkým námietkam doručeným
v jednom N-SEDe 016V. Zdravotná poisťovňa môže zaslať s N-SEDom 017V aj podporné
dokumenty v pdf formáte, pričom doklady k námietke k jednej individuálnej pohľadávke tvoria
jeden súbor, ktorého názov je v tvare aabcddeee_ff_017, pričom prvých 9 znakov zodpovedá
číslu individuálnej rekapitulácie podľa ods. 9, 017 je príznak, že ide o odpoveď na námietku a „ff“
je poradové číslo odpovede na námietky. V prípade odpovedí na námietky, v ktorých zdravotná
poisťovňa ako veriteľ uzná námietku v plnej alebo čiastočnej výške, sa primerane upravuje
zostatok príslušnej individuálnej pohľadávky o sumu uznanej námietky. V takomto prípade
nezasiela zdravotná poisťovňa N-SED 012V úradu. Dátovú štruktúru N-SEDu 017V obsahuje
príloha č. 27. Príloha č. 27a obsahuje číselníky pre N-SED 017V.
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16. Úrad zasiela odpoveď na námietky do dlžníckeho styčného orgánu v EÚ za globálnu námietku ku
globálnej pohľadávke SEDom DA017 do 10 dní od doručenia všetkých odpovedí k danej
globálnej námietke zo zdravotnej poisťovne.
17. Opakované námietky vybavuje úrad a zdravotná poisťovňa bezodkladne.
18. Lehota na doručenie odpovede na námietku do dlžníckeho styčného orgánu v EÚ z úradu je 12
mesiacov od doručenia námietky úradu. Pri nedodržaní tejto lehoty sú námietky považované za
opodstatnené a je potrebné, aby zdravotná poisťovňa bezodkladne zaslala úradu N-SED 017V
s kódom odpovede o uznaní námietky v plnej výške, ktorým sa úplne stornuje príslušná
individuálna pohľadávka.
19. Námietka môže byť doručená aj na už uznanú a uhradenú individuálnu pohľadávku, pokiaľ je
dodržaná 18-mesačná lehota podľa čl. 67 ods. 5 VN. Zdravotná poisťovňa odpovedá N-SEDom
017V. Ak zdravotná poisťovňa súhlasí s takouto námietkou zasiela odpoveď o uznaní námietky
v plnej/čiastočnej výške v N-SED 017V a uznaná výška námietky z uhradenej príslušnej
individuálnej pohľadávky sa vysporiada zápočtom v rámci príslušnej globálnej pohľadávky, ak je
globálna pohľadávka otvorená a suma jej zostatku zodpovedá aspoň výške uznanej námietky. Ak
je príslušná globálna pohľadávka už uzavretá alebo suma jej zostatku je nižšia ako výška
uznanej námietky, vykoná sa zápočet s inou globálnou pohľadávkou danej zdravotnej poisťovne.
20. Zdravotná poisťovňa môže na uplatnenú individuálnu pohľadávku, ktorá nebola namietaná
a uhradená vystaviť dobropis, ak zistí, že pohľadávka bola uplatnená bez právneho nároku alebo
dodatočne došlo k zmene nárokov príjemcu dávok prípadne k zmene príslušnosti za refundáciu.
Na tento účel zasiela zdravotná poisťovňa úradu N-SED 012V v dátovej štruktúre podľa prílohy č.
28. Ako identifikátor na národnej úrovni sa používa číslo dobropisu v tvare xaabddeeee, kde:
- x nadobúda hodnotu 6 v prípade DA010
- aa je dvojmiestny kód štátu podľa prílohy č. 3
- b je jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA
ZP, a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019, v ktorom sa dobropis
vystavuje,
- eeee je poradové číslo dobropisu pridelené zdravotnou poisťovňou.
21. Úrad zasiela dlžníckemu styčnému orgánu SED DA012 do 10 dní od doručenia N-SEDu 012V.
Príloha č.28a obsahuje číselníky pre N-SED 012V.
22. Dlžnícky styčný orgán môže zaslať námietku k dobropisu SEDom DA012C, z dôvodu
dobropisovaná individuálna pohľadávka nebola identifikovaná alebo dobropis je vyšší ako suma
pohľadávky alebo pohľadávka už bola namietaná. Úrad zasiela zdravotnej poisťovni N-SED
012CV v dátovej štruktúre podľa prílohy č. 29 do 10 dní od doručenia SEDu DA012C. Ako
identifikátor na národnej úrovni sa používa číslo individuálnej rekapitulácie podľa ods. 9 a č.
dobropisu podľa ods. 20 doplnené o príznak 012C,ktorý znamená že ide o námietku k dobropisu
v tvare xaabddeeee_012C. Príloha č. 29a obsahuje číselníky pre N-SED 012CV. Zdravotná
poisťovňa odpovedá N-SEDom 012RV v dátovej štruktúre podľa prílohy č.30 do 10 dní od
doručenia N-SEDu 012CV. Ako identifikátor na národnej úrovni sa používa číslo individuálnej
rekapitulácie podľa ods. 9 a č. dobropisu podľa ods. 20 doplnené o príznak 012R,ktorý znamená
že ide o odpoveď na námietku k dobropisu v tvare xaabddeeee_012R. Príloha č. 30a obsahuje
číselníky pre N-SED 012RV. Úrad zasiela odpoveď dlžníckemu styčnému orgánu SEDom
DA012R v lehote do 10 dní od doručenia N-SEDu 012RV.
23. Dlžnícky styčný orgán v EÚ v súlade s čl. 68 VN môže navrhnúť úradu zálohovú platbu
prostredníctvom SEDu DA014. Zálohová platba musí zodpovedať najmenej 90 % z celkovej
sumy príslušnej globálnej pohľadávky a musí byť prijatá úradom do 6 mesiacov od konca
mesiaca, v ktorom bola príslušná globálna pohľadávka doručená dlžníckemu styčnému orgánu.
Úrad v prípade splnenia uvedených podmienok zasiela dlžníckemu styčnému orgánu súhlas
s prijatím zálohovej platby v SEDe DA015. Prijatá zálohová platba zostáva v depozite na
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bankovom účte úradu, ktorý ju vysporiada podľa obsahu SEDu DA018 za príslušnú globálnu
pohľadávku do 30 dní od jeho doručenia a pripísania doplatku úhrady z dlžníckeho styčného
orgánu. V prípade preplatku vráti úrad preplatok dlžníckemu styčnému orgánu alebo vykoná
zápočet s inou globálnou pohľadávkou do 30 dní od doručenia DA018.
24. Pohľadávky, ktoré uznáva dlžnícky styčný orgán v EÚ, oznamuje úradu SEDom DA018. Úrad
zasiela uznané pohľadávky v N-SEDe 018V zdravotnej poisťovni priebežne do 30 dní od
pripísania úhrady a doručenia SEDu DA018. Dátová štruktúra N-SEDu 018V je uvedená
v prílohe č. 31. Príloha č. 31a obsahuje číselníky pre N-SED 018V. Zároveň v rovnakej lehote
uhrádza úrad zdravotnej poisťovni individuálne pohľadávky pod VS číslom individuálnej
rekapitulácie. Základnými identifikátormi je číslo globálnej pohľadávky, číslo individuálnej
rekapitulácie a číslo globálnej platby pridelené úradom, ktoré má tvar aabcddee_ff_018 , kde:
- aabcddee je referenčné číslo globálnej pohľadávky podľa ods. 12,
- ff je dvojmiestne poradové číslo platby danej globálnej pohľadávky,
- 018 je príznak, že ide o zoznam uznaných individuálnych pohľadávok.
25. Úrad zasiela dlžníckemu styčnému orgánu SED S092 do 30 dní od prijatia úhrady a SEDu
DA019, v ktorom potvrdzuje dátum prijatia úhrady konkrétnej globálnej pohľadávky z dlžníckeho
styčného orgánu v prospech bankového účtu úradu.
26. Ak zdravotná poisťovňa dodatočne po úhrade svojej pohľadávky zistí, že išlo o pohľadávku bez
právneho nároku, zaúčtuje si záväzok a vráti uhradenú sumu dlžníckej inštitúcii formou preplatku
cez AW_BUC_023.
Čl. 6
AW_BUC_05 - Záväzky SR podľa skutočných výdavkov – SR dlžník
1. Úrad po doručení globálnej pohľadávky vo forme SEDu DA010 z veriteľského styčného orgánu
kontroluje súlad globálnej časti s obsahom individuálnych častí DA010.
2. Úrad prepočíta záväzok predpísaný v inej cudzej mene ako je euro kurzom Európskej centrálnej
banky (ďalej len „ECB") platným v deň doručenia globálnej pohľadávky. Ak kurzový lístok ECB
neobsahuje menu veriteľského štátu, použije úrad na prepočet kurz národnej banky veriteľského
štátu platný v deň vystavenia/doručenia globálnej pohľadávky. Úrad prideľuje doručenej globálnej
pohľadávke číslo globálnej pohľadávky pridelené úradom v tvare aacddee_010, kde:
- aa je dvojmiestny kód štátu podľa prílohy č. 3,
- c je jednomiestne označenie štvrťroka, ktorý je označený nasledovne: 5 - 1. štvrťrok, 6 - 2.
štvrťrok, 7 - 3. štvrťrok, 8 - 4. štvrťrok,
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019,
- ee je dvojmiestne označenie globálnej pohľadávky z veriteľského styčného orgánu,
- 010 je príznak, že ide o globálnu pohľadávku EÚ.
3. Ide o záväzky SR za vecné dávky čerpané poistencami SR v EÚ na základe formulárov E123,
prenosného dokumentu DA1, SED-u DA002, DA007, DA063.
4. Úrad potvrdzuje veriteľskému styčnému orgánu v EÚ dátum doručenia jeho globálnej
pohľadávky úradu do 30 dní od dátumu doručenia SED-u DA010 formou SEDu DA011. Tento
dátum je rozhodujúci na určenie lehoty splatnosti záväzkov SR voči veriteľskému styčnému
orgánu. Identifikátor globálne potvrdenie o prijatí pohľadávky v tvare aacddee_011 dlžníckym
styčným orgánom sa používa iba medzi styčnými orgánmi.
5. Každej individuálnej pohľadávke prideľuje úrad číslo individuálnej rekapitulácie v tvare
aabcddeee, ktoré sa používa ako variabilný symbol, kde:
- aa je dvojmiestny kód štátu podľa prílohy č. 3,
- b je jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA
ZP, a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- c je jednomiestne označenie štvrťroka, ktorý je označený nasledovne: 5 - 1. štvrťrok, 6 - 2.
štvrťrok, 7 - 3. štvrťrok, 8 - 4. štvrťrok,
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-

dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019,
eee je trojmiestne označenie individuálnej rekapitulácie úradom.

6. Úrad zasiela individuálne pohľadávky zaradené v jednej globálnej pohľadávke do zdravotných
poisťovní v N-SEDe 010D v dátovej štruktúre podľa prílohy č. 32 do 30 dní od prijatia.
Číselníkové hodnoty N-SEDu 010D sú totožné s prílohou č. 24a.
7. Lehota splatnosti pre zdravotnú poisťovňu je stanovená na 120 dní od doručenia N-SEDu 010D.
8. Zdravotná poisťovňa uhrádza úradu svoje záväzky, ktoré uznala, v lehote splatnosti stanovenej
podľa ods. 7 a zasiela úradu N-SED DA018D v dátovej štruktúre podľa prílohy č. 33. Základnými
identifikátormi sú číslo globálnej pohľadávky podľa ods.2, číslo individuálnej rekapitulácie podľa
ods. 5, číslo globálnej platby pridelené ZP v tvare aabcddee_ff_018, kde:
- aa je dvojmiestny kód štátu podľa prílohy č. 3,
- b je jednomiestny číselný identifikátor zdravotnej poisťovne (1 - VšZP, a. s.; 3 - DÔVERA
ZP, a. s.; 7 - UNION ZP, a. s.),
- c je jednomiestne označenie štvrťroka, ktorý je označený nasledovne: 5 - 1. štvrťrok, 6 - 2.
štvrťrok, 7 - 3. štvrťrok, 8 - 4. štvrťrok,
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019,
- ee je dvojmiestne označenie globálnej pohľadávky z veriteľského styčného orgánu,
- ff je dvojmiestne poradové číslo platby danej globálnej pohľadávky,
- 018 je príznak, že ide o zoznam uznaných individuálnych pohľadávok.
9. Úrad zasiela SED DA018 veriteľskému styčnému orgánu a uhrádza záväzok vo výške uznaných
individuálnych pohľadávok do 30 dní od uplynutia lehoty splatnosti zdravotnej poisťovne tak,
aby bola úhrada pripísaná v prospech veriteľského styčného orgánu najneskôr v lehote
splatnosti podľa čl. 67 ods. 5 VN alebo lehoty dohodnutej bilaterálne. Úhrady, ktoré prijme úrad
od zdravotnej poisťovne po termíne splatnosti, spracuje dodatočne a nezodpovedá za realizáciu
úhrady v prospech veriteľského styčného orgánu v EÚ v lehote splatnosti podľa 67 ods. 5 VN.
Veriteľský styčný orgán potvrdzuje úrad dátum prijatia úhrady SEDom DA019.
10. K individuálnym rekapituláciám, ktoré nie sú opodstatnené, zasiela zdravotná poisťovňa úradu
námietky za všetky individuálne pohľadávky doručené zdravotnej poisťovní v jednom N_SEDe
010D prostredníctvom N-SEDu 016D najneskôr do 120 dní od doručenia N-SED 010D. Dátová
štruktúra N-SEDu 016D je obsiahnutá v prílohe č. 34. Základné identifikátory tvoria číslo
globálnej pohľadávky, číslo individuálnej rekapitulácie, poradové číslo globálnej námietky
v tvare ff_016, kde ff – je dvojmiestne poradové číslo námietky k danej globálnej
pohľadávke a 016 je príznak , že ide o námietku a poradové číslo individuálnej námietky
v tvare aabcddeee_ff_016, kde prvých deväť znakov zodpovedá číslu individuálnej
rekapitulácie podľa ods.5, ff je dvojmiestne poradové číslo individuálnej námietky
k individuálnej pohľadávke a 016 je príznak , že ide o námietku. Číselníkové hodnoty NSEDu 016D sú totožné s prílohou č. 26a.
11. Základným kritériom na posúdenie opodstatnenosti pohľadávky veriteľskej inštitúcie je existencia
platného nárokového dokladu platného v čase čerpania vecných dávok a možnosť jeho použitia
v súlade s ustanovením čl. 2 Rozhodnutia S9. Úrad zasiela námietky veriteľskému styčnému
orgánu SEDom DA016 do 10 dní od doručenia príslušného N-SEDu 016D zo zdravotnej
poisťovne. Veriteľský styčný orgán potvrdzuje úradu prijatie námietky SEDom DA016A.
12. Pohľadávky, pri ktorých boli vecné dávky poskytnuté na základe platného nárokového dokladu a
zdravotná poisťovňa pri ich spracovaní zistí zmenu príslušnosti na národnej úrovni, uhradí ich
veriteľskej inštitúcii. Následne v prípade úhrady bez právneho dôvodu alebo zániku poistenia si
uplatňuje pôvodná zdravotná poisťovňa refundáciu od príslušnej zdravotnej poisťovne podľa § 6
ods. 1 písm. w) zákona č. 581/2004 Z. z. alebo môže vymáhať vzniknuté náklady priamo od
poistenca, ak došlo k zneužitiu nárokového dokladu.
13. Veriteľský styčný orgán zasiela úradu odpovede na námietky SEDom DA017, pričom môže
námietku uznať alebo preukázať opodstatnenosť svojej pohľadávky. Úrad zasiela zdravotnej
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poisťovni odpovede v N-SEDe 017D v dátovej štruktúre podľa prílohy č. 35 do 10 dní od prijatia
SEDu DA017. Číselníkové hodnoty N-SEDu 017D sú totožné s prílohou č. 27a. Základné
identifikátory tvoria číslo globálnej pohľadávky, číslo individuálnej rekapitulácie, poradové
číslo odpovede individuálnej námietky v tvare aabcddeee_ff_017, kde prvých deväť
znakov zodpovedá číslu individuálnej rekapitulácie podľa ods.5, ff je dvojmiestne
poradové číslo odpovede na individuálnu námietku k individuálnej pohľadávke a 017 je
príznak , že ide o odpoveď na námietku. Týmto poradovým číslom je označený aj súbor
s podpornými dokumentami k jednej individuálnej pohľadávke. Ak veriteľská inštitúcia
odsúhlasila námietku v plnej výške alebo čiastočnej výške upravuje úrad aj zdravotná poisťovňa
zostatok príslušnej individuálnej pohľadávky o hodnotu uznanej námietky. Úrad sleduje lehotu na
odpoveď na námietku podľa čl. 12 ods. rozhodnutia S9.
16. Ak veriteľská inštitúcia po uplatnení pohľadávky zistí, že išlo o pohľadávku bez právneho
nároku, zasiela veriteľský styčný orgán
úradu dobropis SEDom DA012. Dobropis sa
nevystavuje na individuálnu pohľadávku, ku ktorej bola uplatnená námietka dlžníckou inštitúciou.
Úrad overuje opodstatnenosť dobropisu z pohľadu identifikácie individuálnej pohľadávky, výšky
dobropisovanej sumy a existencie námietky k dobropisovanej individuálnej pohľadávke. Ak úrad
zistí nedostatky v uvedených parametroch zasiela priamo námietku k dobropisu SEDom
DA012C veriteľskému styčnému orgánu. Po doručení odpovede na námietku k dobropisu
v SEDe DA012R podľa jej charakteru postupuje úrad dobropis s upravenými parametrami do
zdravotnej poisťovne N-SEDom 012D v dátovej štruktúre podľa prílohy č.36 obratom.
Číselníkové hodnoty N-SEDu 012D sú totožné s prílohou č. 28a. Do zdravotnej poisťovne
zasiela úrad iba dobropis vo forme N-SED 012D,ktorý nie je možné ďalej namietať. Ako
identifikátor na národnej úrovni sa používa číslo dobropisu v tvare xaabddeeee, kde:
- x nadobúda hodnotu 6 v prípade DA010,
- aa je dvojmiestny kód štátu podľa prílohy č.3,
- b je jednomiestny číselný identifikátor úradu a nadobúda hodnotu 9,
- dd je dvojmiestne koncové označenie roka, napr. 19 - rok 2019, v ktorom sa dobropis
vystavuje,
- eeee je poradové číslo dobropisu pridelené úradom.
17. V prípade záväzkov SR neuplatňujú úrad a zdravotné poisťovne ustanovenie o poskytovaní
zálohových platieb voči veriteľským styčným orgánom v EÚ, t.j. SEDy DA014 a DA015 sa
v smere SR dlžník nevyužívajú.
Čl. 7
Spoločné ustanovenia
1. Všetky N-SEDy, ktoré slúžia aj ako elektronický účtovný doklad obsahujú v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.
“) položky účtovného dokladu s výnimkou položiek: IČO zdravotnej poisťovne, IČO úradu,
označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách, bankový účet
zdravotnej poisťovne, ktoré má úrad a zdravotná poisťovňa dostupné vo svojom informačnom
systéme.
2. Kurzové rozdiely v agende záväzkov SR predstavujú podľa svojej povahy príjem alebo výdavok
úradu.
3. Platbu uhradenú zdravotnou poisťovňou alebo úradom bez právneho dôvodu alebo časť
presahujúcu správnu výšku platby je možné na základe písomnej žiadosti vrátiť alebo použiť na
zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne alebo úradu.
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Čl. 8
Prechodné ustanovenie
1. Na pohľadávky a záväzky podľa čl. 35 a 41 ZN, ktoré budú uplatnené voči úradu do 30.6.2019,
sa vzťahuje proces spracovania upravený metodickým usmernením č. 5/2013 k refundácii podľa
nariadenia ES č. 883/2004 a č. 987/2009 v platnom znení.
2. V prípade pohľadávok SR sa postupy upravené v tomto metodickom usmernení použijú prvýkrát
na predpis pohľadávok zdravotných poisťovní za 2. štvrťrok 2019.
Čl. 9
Účinnosť
Metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom vydania a účinnosť dňom 03.07.2019.
V Bratislave dňa 13.09.2018

MUDr. Tomáš Haško, MPH
predseda
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Príloha č. 1 k MU č. 04/2018

S080-Pohľadávka na refundáciu-SR veriteľ-verzia
4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 080V
N-SED-názov položky

p.č.
1 typ dávky

N-SEDpovinnosť
položky

N-SED-časť

popis položky N-SED

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

12 Polrok

globálna

P

13 Rok

globálna

P

Dátum predloženia

globálna

P

identifikačné číslo VI

individuálna

P

názov VI

individuálna

P

identifikačné číslo DI

individuálna

P

názov DI
Dátum zaznamenania
pohľadávky veriteľskou
inštitúciou
Priezvisko

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

Meno

individuálna

P

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

Pohlavie

individuálna

P

číselník

OIČ v príslušnom členskom štáte individuálna

P

OIČ v členskom štáte pobytu

N

kód ZP

2
3 dátum vytvorenia dávky

názov súboru dávky

4
5 charakter dávky
6 dlžnícky štát
7

dátum vystavenia dokladu

8 zodpovedná osoba
Celkový počet individuálnych

9 pohľadávok
Celková suma individuálnych

10 pohľadávok
11 Mena

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

individuálna

webová služba pre ÚDZS
kód zdravotnej poisťovne
uvedený v Číselníku inštitúcií
(Institution Repository),
RRRRMMDD
ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EX
T, kde ZZ je kód zdravotnej
poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository),
nnn je poradové číslo dávky
daného typu v kalendárnom
roku, RRRR je označenie roka,
KK je označenie štvrťroka (01 –
04), ktorého sa dávka týka, Typ
je číselné označenie dávky-080V
a EXT je v prípade súboru v xml
je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_080V.xml).
nová, opravná
číselník alfa -2miestny podľa ISO
3166-1
RRRRMMDD, ide o dátum
vystavenia individuálnej
rekapitulácie.
osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu

súčet hodnôt individuálnych
pohľadávok v eur
EUR
polrok, ktorého sa pohľadávky
týkajú
rok, ktorého sa pohľadávky
týkajú
dátum predloženia globálnej
pohľadávky zo ZP do ÚDZS

V tvare RRRRMMDD, dátum
posledného dňa v štvrťroku, za
ktorý sa dávka predkladá.

21

alebo bydliska

26 Nárokový doklad
27 Číslo EPZP

individuálna

P

číselník

individuálna

PP

28 Platnosť od
29 Platnosť do

individuálna

PP

individuálna

P

Dátum vydania nárokového
dokladu

individuálna

PP

Celková výška dávok

individuálna

P

povaha dávok

individuálna

P

ak doklad EPZP=01
RRRRMMDD, všetky doklady
okrem EPZP
RRRRMMDD
Pri všetkých nárokových
dokladoch , okrem EPZP
celková suma poskytnutých
dávok
číselník

obdobie dávok od

individuálna

P

RRRRMMDD

obdobie dávok do

individuálna

P

Suma za lekárske ošetrenie

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

hospitalizácia od

individuálna

PP

hospitalizácia do

individuálna

PP

41* Suma za hospitalizáciu

individuálna

N

popis iných dávok

individuálna

PP

suma za iné dávky

individuálna

N

číslo individuálnej rekapitulácie

individuálna

P

Suma individuálnej rekapitulácie

individuálna

P

individuálna

P

RRRRMMDD
PAS, ŠAS (výkony plus
pripočítateľné položky, A lieky),
náklady na kapitáciu
lieky (len receptové)
stomatologická ZS (mimo
zubných náhrad)
nevykazuje sa
RRRRMMDD, ak suma za
hospitalizáciu je rovná alebo
väčšia 0
RRRRMMDD, ak suma za
hospitalizáciu je rovná alebo
väčšia 0
hospitalizácia vrátane kúpeľnej
starostlivosti
ak suma za iné dávky je rovná
alebo väčšia 0, popis iných
dávok skratky
zdravotnícke pomôcky, LSPP,
SVaLZ, doprava, ZZS, zubné
náhrady, ŠZM, ošetrovateľská
ZS, zdravotný výkony v DSS (do
času kým nebude účinné nové
nariadenie, ktoré rozširuje vecný
rozsah o dávky DDS) a iné
bližšie nešpecifikované
10 miestny VS na úhradu,
číselné označenie individuálnej
pohľadávky pridelené ZP podľa
dohodnutého algoritmu
súčet hodnôt výdavkov za
lekárske ošetrenie, lieky , zubné
ošetrenie, hospitalizáciu, iné
dávky
lehota v kalendárnych dňoch

30
31
32
33
34

35
36 Suma za lieky

37 Suma za zubné ošetrenie
38 Suma za dlhodobú starostlivosť
39*
40*

42*

43*

44

45
46 splatnosť

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka

* poznámka: položky 39;40;41;42;43 sa môže v jednom SED S080 opakovať pri čerpaní
viacerých hospitalizácii alebo iných dávok v účtovnom období
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Príloha č. 1a k MU č. 04/2018

S080-číselníky-verzia 4.0.17
č.položky 4.0.17

názov

číselníková
hodnota
popis

1.3.2./1.6.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.3.2./1.6.2

Mena

CZK

česká koruna

1.3.2./1.6.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.3.2./1.6.2

Mena

EUR

euro

1.3.2./1.6.2

Mena

GBP

britská libra

1.3.2./1.6.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.3.2./1.6.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.3.2./1.6.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.3.2./1.6.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.3.2./1.6.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.3.2./1.6.2

Mena

RON

rumunský lei

1.3.2./1.6.2

Mena

SEK

švédska koruna

1.4.

Polrok

01

1.polrok

1.4.

Polrok

02

2.polrok

1.4.1.4.

Pohlavie

01

mužské

1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské

1.4.1.4.

Pohlavie

98

neznáme

1.5.1.

Nárokový doklad

01

EPZP

1.5.1.

Nárokový doklad

02

NC k EPZP

1.5.1.

Nárokový doklad

03

PD S1

bydlisko

1.5.1.

Nárokový doklad

04

PD S2

plánovaná liečba

1.5.1.

Nárokový doklad

05

PD S3

bývalý cezhraničný pracovník

1.5.1.

Nárokový doklad

06

S037

pokračovanie/rozšírenie
plánovanej liečby

1.5.1.

Nárokový doklad

07

S072

bydlisko

1.5.1.

Nárokový doklad

08

S045

pobyt

1.5.1.

Nárokový doklad

09

S008

plánovaná liečba

1.5.1.

Nárokový doklad

10

E106

bydlisko

1.5.1.

Nárokový doklad

11

E109

bydlisko

1.5.1.

Nárokový doklad

12

E112

plánovaná liečba

1.5.1.

Nárokový doklad

13

E120

bydlisko

1.5.1.

Nárokový doklad

14

E121

bydlisko

1.7.1.

Povaha dávok

01

Choroba

1.7.1.

Povaha dávok

02

Materstvo, otcovstvo

1.7.1.

Povaha dávok

03

1.7.1.

Povaha dávok

04

Nepracovný úraz
Dávky dlhodobej
starostlivosti

poznámka
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Príloha č. 2 k MU č. 04/2018

Štruktúra časti 1.7.3. SEDu S080 / 1.6.4 SEDu DA010
SED S080 Položka 1.7.3.

SED DA010 Položka 1.6.4.

Zahŕňa

1.7.3.1. – Suma za
lekárske ošetrenie

1.6.4.1. – Suma za lekárske
ošetrenie

PAS, ŠAS (výkony plus pripočítateľné
položky, A lieky), náklady na kapitáciu

1.7.3.2 – Suma za lieky
1.6.4.2 – Suma za lieky
1.7.3.3. – Suma za zubné 1.6.4.3. – Suma za zubné
ošetrenie
ošetrenie

lieky (len receptové)
stomatologická ZS (mimo zubných náhrad)

1.7.3.4.- Suma za
dlhodobú starostlivosť

1.6.4.4.- Suma za dlhodobú
starostlivosť

Ako samostatná položka po nadobudnutí
účinnosti novely nariadenia 883/04 a 987/09,
ktorá rozširuje vecný rozsah o dávky
dlhodobej starostlivosti.

1.7.3.5.1.2-Suma za
hospitalizáciu

1.6.4.5.1.2-Suma za
hospitalizáciu

hospitalizácia vrátane kúpeľnej starostlivosti

1.7.3.6.1.2. – Výška iných 1.6.4.6.1.2. – Výška iných
dávok
dávok

zdravotnícke pomôcky, LSPP, ústavná
pohotovosť, SVaLZ, doprava, ZZS, zubné
náhrady, ŠZM, ošetrovateľská ZS, zdravotné
výkony v DSS

Členenie a označovanie nákladov na „Iné dávky“ (SED S080 položka 1.7.3.6.1.1. - Opis iných
dávok/SED da010 položka 1.6.4.6.1.1.)je nasledovné:
Označenie
zahŕňa
SVaLZ
SVaLZ
DOPR
doprava
ZZS
LSPP, ZZS, ústavná pohotovosť
ZPM

ŠZM, zdravotnícke pomôcky, zubné náhrady

INÉ

ostatné (vrátane ošetrovateľskej ZS)
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Príloha č. 3 k MU č. 04/2018

Zoznam štátov - ISO kód 3166-1, číselné kódy štátov
Štát
Belgicko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Island
Lichtenštajnsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Slovinsko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Veľká Británia
Bulharsko
Rumunsko
Chorvátsko

ISO kód 3166-1
BE
CY
CZ
DK
EE
FI
FR
GR
NL
IE
IS
LI
LT
LV
LU
HU
MT
DE
NO
PL
PT
AT
SI
ES
CH
SE
IT
UK
BG
RO
HR

Číselný kód štátu
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Príloha č. 4 k MU č. 04/2018

S081-Potvrdenie prijatia pohľadávky na
refundáciu-SR veriteľ-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 081V
N-SED-

p.č. názov položky
1 typ dávky
2 kód ÚDZS
3

dátum vytvorenia
dávky

N-SED-časť

N-SEDpovinnosť položky

globálna

P

webová služba pre ZP

globálna

P

9999

globálna

P

globálna

P

RRRRMMDD
ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód
zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku inštitúcií
(Institution Repository), nnn je poradové číslo dávky
daného typu v kalendárnom roku, RRRR je označenie
roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa
dávka týka, Typ je číselné označenie dávky-081V
a EXT je v prípade súboru v xml je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_080D.xml).

globálna

P

globálna

P

globálna

P

číselník alfa - 2miestny podľa ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia potvrdenia o
prijatí ÚDZS

globálna

P

osoba zodpovedná za správnosť účtovného dokladu

názov súboru

4 dávky
5 charakter dávky
6 dlžnícky štát
7
8

9
10

11

12

dátum vystavenia
dokladu
zodpovedná
osoba
Referenčné číslo
globálnej
pohľadávky
pridelené
veriteľským
styčným orgánom
názov súboru
dávky s NSEDom
080V
Dátum prijatia
globálnej
pohľadávky do
dlžníckeho
styčného orgánu
dátum splatnosti
globálnej
pohľadávky SO
EU

globálna

číslo globálnej pohľadávky pridelené ÚDZS
názov súboru, ktorým boli pohľadávky ZP predložené
úradu

globálna

P

RRRRMMDD

globálna

P

individuálna

P

RRRRMMDD
10 miestny VS na úhradu, číselné označenie
individuálnej pohľadávky pridelené ZP podľa
dohodnutého algoritmu

individuálna

P

celková suma poskytnutých dávok v eur

číslo individuálnej

13 rekapitulácie
14

Celková výška
dávok v ind.
rekapitulácii

popis položky N-SED

P – povinná položka
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Príloha č. 5 k MU č. 04/2018

S082-Námietka k pohľadávke na refundáciu-SR
veriteľ-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 082V
N-SED-názov položky

N-SED-časť

p.č.
globálna
1 typ dávky
globálna
2 kód ÚDZS
3 dátum vytvorenia dávky globálna

webová služba pre ZP

P

9999

P

RRRRMMDD

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód
zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku inštitúcií
(Institution Repository), nnn je poradové číslo dávky
daného typu v kalendárnom roku, RRRR je označenie
roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa
dávka týka, Typ je číselné označenie dávky-082V
a EXT je v prípade súboru v xml je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_082V.xml).

globálna

P

nová, opravná

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia námietky
úradom

globálna

P

osoba zodpovedná za správnosť účtovného dokladu

globálna

P

číslo globálnej pohľadávky pridelené ÚDZS

globálna

P

poradové číslo globálnej námietky k danej globálnej
pohľadávke v tvare ff_082 , kde ff je dvojmiestne
proadové číslo - ako 01 -prvá;02-druhá až 99deväťdesiatdeviata a 082 je príznak námietky

globálna

P

celkový počet individuálnych námietok

globálna

P

súčet námietok za všetky individuálne námietky

globálna

P

EUR

Dátum predloženia

globálna

P

dátum prijatia námietky z dlžníckeho SO na ÚDZS

Priezvisko

individuálna

P

Meno

individuálna

P

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

Pohlavie

individuálna

P

číselník

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

4
5 charakter dávky
6 dlžnícky štát
dátum vystavenia

7 dokladu
8 zodpovedná osoba

10
11
12
13
14
15
16
17
18

popis položky N-SED

P

názov súboru dávky

9

N-SEDpovinnosť
položky

Referenčné číslo
globálnej pohľadávky
pridelené veriteľským
styčným orgánom
poradové číslo
globálnej námietky na
danú globálnu
pohľadávku na štát
Celkový počet
námietok
Celková suma
námietok
Mena

OIČ v príslušnom

19 členskom štáte
OIČ v členskom štáte

20 pobytu alebo bydliska
21 Kód námietky

číselník dôvodov námietky

27

Kód námietky informácia o dátume

individuálna

PP

V prípade špecifických dôvodov námietky je údaj o
dátume povinný. Ide o nasledovné dôvody námietky:
„Kód námietky“ = „10 - Náklady majú byť uhradené
formou pevne stanovených súm od“, „11 - Náklady
majú byť uhradené formou pevne stanovených súm
do“, „15 - Nárok v štáte bydliska začal dňa“, „16 Dávky zrejme súvisia s pracovným úrazom, ktorý sa
stal dňa“, „17 - Osoba zomrela dňa“, „22 - Pohľadávka
bola uplatnená po lehote“ alebo „23 - Odpoveď na
námietku bola prijatá po lehote“:

individuálna

PP

ak "kód námietky"="99"

PP

Ak„Kód námietky“ = „14 - Duplicitná faktúra“:

PP

Ak„Kód námietky“ = „14 - Duplicitná faktúra“:

P

Uveďte sumu, ktorá sa považuje za dlžnú.

individuálna

N

doklad v prílohe preukazujúci opodstatnenosť
námietky podľa národného číselníka v prílohe č.5b

individuálna

P

10 miestny VS na úhradu, číselné označenie
individuálnej pohľadávky pridelené ZP podľa
dohodnutého algoritmu

individuálna

P

podľa dohodnutého algoritmu v tvare
aabcddeeee_ff_082

22
Kód námietky - iná

23 informácia

24

25
26

Duplicitná globálna
pohľadávka predložená
individuálna
veriteľským styčným
orgánom
Číslo duplicitnej
individuálnej
pohľadávky pridelené
individuálna
veriteľským styčným
orgánom
Suma individuálnej
individuálna
námietky

27 doklady k námietke
28

číslo individuálnej
rekapitulácie
poradové číslo

29 ind.námietky

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
Príloha č. 5a k MU č. 04/2018

S082-číselníky-verzia č.4.0.17
č.položky 4.0.17

názov

číselníková hodnota

popis -SK
1 mužské

1.4.1.4.

Pohlavie

1.4.1.4.

Pohlavie

2 ženské

1.4.1.4.

Pohlavie

98 neznáme

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

01 Tento dokument sa nás netýka.
Kód inštitúcie je nesprávny. Prosím
02 poskytnite správny kód.

1.5.

Kód námietky
03

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

Identifikácia osoby na základe poskytnutých
údajov nie je možná. Prosím o preverenie.

Nárokový doklad nie je známy alebo sa
04 nenašiel . Prosím poskytnite kópiu.
Možné podozrenie na plánované ošetrenie.
05 Prosím o preverenie.
Obdobia hospitalizácie sa prekrývajú. Prosím
06 o úpravu pohľadávky.
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1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

osoba nebola poistená počas obdobia
čerpania dávok. Prosím poskytnite kópiu
07 nárokového dokladu.
Obdobie poskytnutia vecných dávok je mimo
08 platnosť nárokového dokladu.
Obdobie poskytnutia vecných dávok spadá
čiastočné do obdobia nároku. Prosím o
09 úpravu pohľadávky.
Náklady majú byť uhradené formou pevne
stanovených súm od (mal by sa uviesť
10 dátum).

11

Náklady majú byť uhradené formou pevne
stanovených súm do (mal sa uviesť dátum).

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

Osoba nie je zapísaná v nárokovom doklade.
12
13 Nárokový doklad nebol registrovaný.

1.5.

Kód námietky

14

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

16

1.5.

Kód námietky

17

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

1.5.

Kód námietky

21

Náklady na dávky boli refundované v plnom
rozsahu alebo čiastočne poistencovi.

1.5.

Kód námietky

22

Pohľadávka predložená po lehote (mal by sa
uviesť dátum)

1.5.

Kód námietky

23 Odpoveď na námietka prijatá po lehote

1.5.

Kód námietky

99 Iné

1.4.2/1.9.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.4.2/1.9.2

Mena

CZK

česká koruna

1.4.2/1.9.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.4.2/1.9.2

Mena

EUR

euro

1.4.2/1.9.2

Mena

GBP

britská libra

1.4.2/1.9.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.4.2/1.9.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.4.2/1.9.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.4.2/1.9.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.4.2/1.9.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.4.2/1.9.2

Mena

RON

rumunský lei

1.4.2/1.9.2

Mena

SEK

švédska koruna

Duplicitná faktúra (číslo duplicitnej faktúry by
malo byť uvedené)
Nárok v štáte bydliska vznikol dňa ( mal by sa
15
uviesť dátum)
Dávky zrejme súvisia s pracovným úrazom,
ktorý sa stal dňa (mal by sa uviesť dátum).

Osoba zomrela dňa (mal by sa uviesť
dátum).
Nedostatočné informácie o poskytnutých
18
iných dávkach. Prosím o špecifikáciu.
Celková výška pohľadávky je odlišná od
19
sumy individuálnych pohľadávok
Celková výška individuálnej pohľadávky je
20
odlišná od súm za jednotlivé dávky
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Príloha č. 5b k MU č. 04/2018
Číselník druhu podkladov k námietkam a odpovediam na námietky
kód

popis

01 EHIC
02 REPL
03 E001
04 E106
05 E109
06 E112
07 E120
08 E121
09 E108
10 E108 v kombinácii s nárokovým dokladov (ďalej len „ND“)
11 S1
12 S2
13 S3
14 DA1-používa sa iba pre AW_BUC_05
15 špecifikácia výdavkov
16 špecifikácia vecných dávok
17 doklad o poistení v inom ČŠ
18 E123-používa sa iba pre AW_BUC_05
19 doklad o prekrývaní hospitalizácie
20 dobropis
21 iné
22 žiadne
23 S072-ND bydlisko
24 S073-Registrácia ND v štáte bydliska
25 S016-Zrušenie/zmena ND
26 S017-Odpoveď na zrušenie/zmenu ND
27 S018-Zrušenie/zmena registrácie
28 S019-Odpoveď na zrušenie/zmenu registrácie
29 E107-žiadosť o ND
30 Zmena príslušnej inštitúcie
31 E104
32 S041
33 S045-ND-pobyt
34 DA002-ND-pobyt alebo bydlisko -používa sa iba pre AW_BUC_05
35 DA007-ND-plánovaná ZS-používa sa iba pre AW_BUC_05
36 DA003-zrušenie ND-pobyt alebo bydlisko-Používa sa iba pre AW_BUC_05
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Príloha č. 6 k MU č. 04/2018

S084-Odpoveď na námietka k pohľadávke na refundáciuSR veriteľ-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 084V
N-SED-názov položky

p.č.
1 typ dávky

N-SEDpovinnosť
položky

N-SED-časť

popis položky N-SED

globálna

P

webová služba pre úrad

globálna

P

kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution Repository),

globálna

P

globálna

P

globálna

P

RRRRMMDD
ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je
kód zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository), nnn
je
poradové
číslo
dávky
daného
typu
v kalendárnom roku, RRRR je označenie
roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04),
ktorého sa dávka týka, Typ je číselné
označenie dávky-084V a EXT je v prípade
súboru
v xml
je
„xml“ (príklad:
2562_001_201902_084V.xml).
nová, opravná

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

globálna

P

globálna

P

Referenčné číslo globálnej
pohľadávky pridelené
globálna
9 veriteľským styčným orgánom

P

číslo globálnej pohľadávky pridelené ÚDZS

globálna

P

poradové číslo globálnej námietky k danej
globálnej pohľadávke v tvare ff_082 , kde ff je
dvojmiestne poradové číslo - ako 01 -prvá;02druhá až 99-deväťdesiatdeviata a 082 je
príznak námietky

globálna

P

celkový počet individuálnych námietok

Celková suma akceptovaných
globálna
námietok

P

Mena

globálna

P

Dátum predloženia

globálna

P

Priezvisko

individuálna

P

Meno

individuálna

P

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

Pohlavie
OIČ v príslušnom členskom
19 štáte
OIČ v členskom štáte pobytu
20 alebo bydliska

individuálna

P

číselník

individuálna

P

individuálna

N

21 Kód odpovede na námietku

individuálna

P

kód ZP

2
3 dátum vytvorenia dávky

názov súboru dávky

4
5 charakter dávky
6 dlžnícky štát
7

dátum vystavenia dokladu

8 zodpovedná osoba

poradové číslo globálnej
námietky na danú globálnu
pohľadávku na štát

10
Celkový počet odpovedí na

11 námietky
12
13
14
15
16
17
18

Dátum dopĺňajúci odpoveď na
individuálna
námietku

PP

22
Kód námietky - iná

23 informácia

individuálna

PP

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
odpovede na námietky ZP
osoba zodpovedná za správnosť účtovného
dokladu

súčet súm akceptovaných námietok za
všetky ind.pohľadávky
EUR
dátum predloženia odpovede zo ZP na ÚDZS

číselník odpovedí na námietku
V prípade špecifických kódov odpovede sa
vyžadujú informácie o dátume.Vyplňte
nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede na
námietku“ = „03 - Námietka po lehote, prijatá
dňa“ alebo „06 - Primárny (prednostný) nárok
v štáte bydliska vzniká dňa“:
ak "kód námietky"="99"
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24 Dávky po uznanej námietke

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

Povaha dávok

25
obdobie dávok od

26
obdobie dávok do

27
Výška všetkých dávok

28
Suma za lekárske ošetrenie

29
Suma za lieky

30
Suma za zubné ošetrenie

31
Suma za dlhodobú
starostlivosť

32
hospitalizácia od

33
hospitalizácia do

34
Suma za hospitalizáciu

35

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Uvádza sa celková suma , ktorá sa ma
čiastočnom alebo celkovom uznaní námeitky
refundovať VI
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
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Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:

popis iných dávok

36
37 suma za iné dávky

individuálna

N

individuálna

N

Suma uznanej individuálnej
38 námietky

M

P

39 Mena

M

P

40 poradové číslo ind.námietky individuálna

Namietaná suma zo strany dlžníckej inštitúcie,
ktorá bola akceptovaná veriteľom. Táto suma
znižuje sumu pohľadávky.
mena veriteľa
podľa dohodnutého algoritmu v tvare
aabcddeeee_ff_082
podľa dohodnutého algoritmu v tvare
aabcddeeee_ff_084
doklad v prílohe preukazujúci opodstatnenosť
pohľadávky - podľa národného číselníka v
prílohe č. 5b obsahuje nárokové doklady,
vybrané SEDy k zániku/zmene nároku a
registrácie, doklady o bydlisku, doklady
poistení v inom štáte a p.
10 miestny VS na úhradu, číselné označenie
individuálnej pohľadávky pridelené úradom
podľa dohodnutého algoritmu

P

poradové číslo odpovede na

41 ind. námietku

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

doklady k odpovedi na

42 námietku v prílohe
číslo individuálnej

43 rekapitulácie

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
Príloha č. 6a k MU č. 04/2018

S084-číselníky-verzia 4.0.17
č.položky - 4.0.17

názov

číselníková
hodnota

popis -SK

1.5.2./1.9.2.

Mena

BGN

bulharský leva

1.5.2./1.9.2.

Mena

CZK

česká koruna

1.5.2./1.9.2.

Mena

DKK

dánska koruna

1.5.2./1.9.2.

Mena

EUR

euro

1.5.2./1.9.2.

Mena

GBP

britská libra

1.5.2./1.9.2.

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.5.2./1.9.2.

Mena

HUF

maďarský forint

1.5.2./1.9.2.

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.5.2./1.9.2.

Mena

ISK

islandská koruna

1.5.2./1.9.2.

Mena

PLN

poľský zlotý

1.5.2./1.9.2.

Mena

RON

rumunský lei

1.5.2./1.9.2.

Mena

SEK

švédska koruna

2.1.4.1.4.

Pohlavie

01

mužské

2.1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské

2.1.4.1.4.

Pohlavie

98

neznáme

1.5.

Kód odpovede na
námietku

01

plné uznanie námietky a zníženie
príslušnej pohľadávky

1.5.

Kód odpovede na
námietku

02

čiastočné uznanie námietky a zníženie
príslušnej pohľadávky

1.5.

Kód odpovede na
námietku

03

námietka po lehote, prijatá dňa [zadať
dátum]

1.5.

Kód odpovede na
námietku

04

aktualizovali sa požadované informácie

33

1.5.

Kód odpovede na
námietku

05

po kontrole sa nenašla žiadna duplicitná
faktúra

1.5.

Kód odpovede na
námietku

06

primárny (prednostný) nárok v štáte
bydliska vzniká dňa [zadať dátum]

1.5.
1.5.

Kód odpovede na
námietku
Kód odpovede na
námietku

07
08

rodinný príslušník nemá nárok v štáte
bydliska
náklady nemajú byť uhradené formou
pevne stanovených súm
rodinný príslušník je teraz
uvedený/registrovaný v nárokovom
doklade

1.5.

Kód odpovede na
námietku
Kód odpovede na
námietku
Kód odpovede na
námietku
Kód odpovede na
námietku
Kód odpovede na
námietku

1.8.1.1.

Povaha dávok

01

choroba

1.8.1.1.

Povaha dávok

02

materstvo, otcovstvo

1.8.1.1.

Povaha dávok

03

nepracovný úraz

1.8.1.1.

Povaha dávok

04

dávky dlhodobej starostlivosti

1.5.
1.5.
1.5.
1.5.

09
10

podľa pripojených dokladov sa pohľadávka
musí zaplatiť
v prílohe zasielame nárokový doklad

11
v prílohe zasielame požadované doklady
12
Iné
99
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Príloha č. 7 k MU č. 04/2018

S085-Dobropis k pohľadávke na refundáciu-SR veriteľ-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 085V
N-SED-názov položky

N-SED-povinnosť
položky

N-SED-časť

p.č.

popis položky N-SED

1 typ dávky

globálna

P

2 kód ZP
3 dátum vytvorenia dávky

globálna

P

webová služba pre ÚDZS
kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution
Repository),

globálna

P

RRRRMMDD
ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde
ZZ je kód zdravotnej poisťovne uvedený
v
Číselníku
inštitúcií
(Institution
Repository), nnn je poradové číslo
dávky daného typu v kalendárnom roku,
RRRR je označenie roka, KK je
označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého
sa dávka týka, Typ je číselné označenie
dávky-085V a EXT je v prípade súboru
v xml
je
„xml“ (príklad:
2562_001_201902_085V.xml).

4 názov súboru dávky
5 charakter dávky

globálna

P

globálna

P

6 dlžnícky štát

globálna

P

7 dokladu

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 31661
RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
dobropisu ZP

8 zodpovedná osoba

globálna

P

osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu

globálna

P

číslo globálnej pohľadávky pridelené
úradom

globálna

P

globálna

P

súčet súm individuálnych dobropisov

12 Mena

globálna

P

Dátum predloženia
dobropisov zo ZP na
13 ÚDZS
14 Priezvisko

eur
RRRRMMDD

globálna
individuálna

P
P

individuálna

P

individuálna

P

RRRRMMDD

individuálna

P

číselník

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

číselník

individuálna

P

súčet dobropisovaných dávok

22 mena
individuálna
23 dávky dobropisované od individuálna

P

eur
RRRRMMDD

dátum vystavenia

Referenčné číslo
globálnej pohľadávky
pridelené veriteľským
9 styčným orgánom
celkový počet
10 dobropisov
Celková suma
11 dobropisov

15 Meno
16 Dátum narodenia
17 Pohlavie
OIČ v príslušnom

18 členskom štáte
OIČ v členskom štáte

19 pobytu alebo bydliska
20 Povaha dávok
celková suma
21 ind.dobropisu

P

Nová, Opravná

35

24 dávky dobropisované do individuálna

RRRRMMDD

P

Suma za lekárske

25 ošetrenie
26 Suma za lieky

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

PP

hospitalizácia do

individuálna

PP

Suma za hospitalizáciu

individuálna

N

popis iných dávok

individuálna

PP

suma za iné dávky

individuálna

N

Suma za zubné
27 ošetrenie
Suma za dlhodobú
28 starostlivosť
29 hospitalizácia od

30
31
32
33

P

10 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
pridelené ZP podľa dohodnutého
algoritmu

P

10 miestne označenie dobropisu
pridelené ZP podľa dohodnutého
algoritmu

číslo individuálnej

34 rekapitulácie

individuálna

35 číslo dobropisu

individuálna

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
Príloha č. 7a k MU č. 04/2018

S085-číselníky-verzia 4.0.17

č. položky -4.0.17

názov

číselníková
hodnota

popis -SK

1.4.2./1.5.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.4.2./1.5.2

Mena

CZK

česká koruna

1.4.2./1.5.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.4.2./1.5.2

Mena

EUR

euro

1.4.2./1.5.2

Mena

GBP

britská libra

1.4.2./1.5.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.4.2./1.5.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.4.2./1.5.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.4.2./1.5.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.4.2./1.5.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.4.2./1.5.2

Mena

RON

rumunský lei

1.4.2./1.5.2

Mena

SEK

švédska koruna

1.4.1.4.

Pohlavie

01

mužské

1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské

1.4.1.4.

Pohlavie

98

neznáme

1.6.1.

Povaha dávok

01

Choroba

1.6.1.

Povaha dávok

02

Materstvo, otcovstvo

1.6.1.

Povaha dávok

03

Nepracovný úraz

1.6.1.

Povaha dávok

04

Dávky dlhodobej starostlivosti
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Príloha č. 8 k MU č. 04/2018

S087-Námietka k dobropisu k pohľadávke
na refundáciu-SR veriteľ-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 087V
N-SED-názov položky

N-SEDpovinnosť
položky

N-SED-časť

p.č.

popis položky N-SED

1 typ dávky
2 kód ÚDZS
3 dátum vytvorenia dávky

globálna

P

globálna

P

9999

globálna

P

4 názov súboru dávky
5 charakter dávky
6 dlžnícky štát

globálna

P

globálna

P

RRRRMMDD
ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je
kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution Repository),
nnn je poradové číslo dávky daného typu
v kalendárnom roku, RRRR je označenie
roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04),
ktorého sa dávka týka, Typ je číselné
označenie dávky-087V a EXT je v prípade
súboru
v xml
je
„xml“ (príklad:
2562_001_201902_087V.xml).
Nová, Opravná

globálna

P

7 dátum vystavenia dokladu

globálna

P

8 zodpovedná osoba

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
námietky k dobropisu úradom
osoba zodpovedná za správnosť účtovného
dokladu

globálna

P

číslo globálnej pohľadávky pridelené úradom

globálna

P

globálna

P

12 Mena

globálna

P

Dátum predloženia
námietok k dobropisom z
13 ÚDZS do ZP
14 Priezvisko

globálna
individuálna

P
P

individuálna

P

individuálna

P

RRRRMMDD

individuálna

P

číselník

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

číselník

individuálna

P

číselník

individuálna

PP

P

ak kod námiekty =99
suma námietky k dobropisu z pohľadu
dlžníka, pôvodný dobropis je znížený o túto
sumu

P

aktuálna suma ind. dobropisu po zohľadnení
celkovej sumy ind.námietky

Referenčné číslo globálnej
pohľadávky pridelené
veriteľským styčným
9 orgánom
celkový počet námietok k
10 dobropisom
Celková suma námietok k
11 dobropisom

15 Meno
16 Dátum narodenia
17 Pohlavie
OIČ v príslušnom

18 členskom štáte
OIČ v členskom štáte

19 pobytu alebo bydliska
20 Povaha dávok
21 Kód námietky k dobropisu
kód námietky k dobropisu
22 = INE

23 celková suma ind.námietky individuálna
celková suma

24 ind.dobropisu

individuálna

webová služba pre ZP

súčet súm námietok k individuálnym
dobropisom
eur
RRRRMMDD
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číslo individuálnej
25 rekapitulácie

individuálna

P

10 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
pridelené ZP podľa dohodnutého algoritmu

26 číslo dobropisu

individuálna

P

10 miestne označenie dobropisu pridelené
ZP doplnené o príznak 087

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
Príloha č. 8a k MU č. 04/2018

S087-číselníky-verzia 4.0.17
č. položky

názov

číselníková
hodnota
popis -SK

1.5.2./1.7.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.5.2./1.7.2

Mena

CZK

česká koruna

1.5.2./1.7.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.5.2./1.7.2

Mena

EUR

euro

1.5.2./1.7.2

Mena

GBP

britská libra

1.5.2./1.7.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.5.2./1.7.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.5.2./1.7.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.5.2./1.7.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.5.2./1.7.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.5.2./1.7.2

Mena

RON

rumunský lei

1.5.2./1.7.2

Mena

SEK

švédska koruna

1.4.1.4.

Pohlavie

01

mužské

1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské

1.4.1.4.

Pohlavie

98

1.5.

Kód námietky k dobropisu

01

neznáme
Zodpovedajúca pohľadávka nebola
nájdená

1.5.

Kód námietky k dobropisu

02

dobropis je vyšší ako suma pohľadávky

1.5.

Kód námietky k dobropisu

03

pohľadávka bola namietnutá

1.5.

Kód námietky k dobropisu

99

iné
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Príloha č. 9 k MU č. 04/2018

S088-Odpoveď na námietku k dobropisu k pohľadávke na
refundáciu-SR veriteľ-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 088V

p.č.

N-SED-názov položky

N-SEDpovinnosť
položky

N-SED-časť

popis položky N-SED

1 typ dávky

globálna

P

2 kód ZP
3 dátum vytvorenia dávky

globálna

P

globálna

P

4 názov súboru dávky
5 charakter dávky
6 dlžnícky štát

globálna

P

globálna

P

globálna

P

7 dátum vystavenia dokladu

globálna

P

8 zodpovedná osoba

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
odpovede na námietku k dobropisu ZP
osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu

Referenčné číslo globálnej
pohľadávky pridelené
veriteľským styčným
9 orgánom

globálna

P

číslo globálnej pohľadávky pridelené
úradom

10 námietku k dobropisom

globálna

P

Celková suma
akceptovaných námietok k
11 dobropisom

globálna

P

súčet súm akceptovaných námietok k
individuálnym dobropisom

upravená suma dobropisov po
zohľadnení námietok eur

webová služba pre úrad
kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution Repository),
RRRRMMDD
ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ
je kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution Repository),
nnn je poradové číslo dávky daného typu
v kalendárnom roku, RRRR je označenie
roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04),
ktorého sa dávka týka, Typ je číselné
označenie dávky-088V a EXT je v prípade
súboru
v xml
je
„xml“ (príklad:
2562_001_201902_088V.xml).
Nová, Opravná

celkový počet odpovedí na

celková suma
12 dobropisov

globálna

P

13 Mena

globálna

P

Dátum predloženia
odpovedí k námietkam k
dobropisom zo ZP do
14 ÚDZS
15 Priezvisko

globálna
individuálna

P
P

individuálna

P

individuálna

P

RRRRMMDD

individuálna

P

číselník

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

číselník

individuálna

P

číselník

individuálna

PP

ak kod námietky =99

individuálna

PP

ak Kód odpovede = 01,tak sa uvádza číslo
individuálnej rekapitulácie pridelené ZP

16 Meno
17 Dátum narodenia
18 Pohlavie
OIČ v príslušnom
19 členskom štáte
OIČ v členskom štáte
20 pobytu alebo bydliska
21 Povaha dávok
Kód odpovede na
22 námietku k dobropisu
kód námietky k dobropisu
23 = INE
opravené číslo

24 zodpovedajúcej

eur
RRRRMMDD
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pohľadávky

Individuálna suma
akceptovanej námietky k
25 dobropisu;
Výška individuálnych
uznaných námietok k
26 dobropisom podľa dávok
Suma za lekárske
27 ošetrenie

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

hospitalizácia od

individuálna

PP

hospitalizácia do

individuálna

PP

Suma za hospitalizáciu

individuálna

N

opis iných dávok

individuálna

PP

suma za iné dávky

individuálna

N

28 Suma za lieky
29 Suma za zubné ošetrenie
Suma za dlhodobú
30 starostlivosť

31
32
33
34
35

číslo individuálnej
36 rekapitulácie

individuálna

P

37 číslo dobropisu

individuálna

P

ak „Kód odpovede na námietku k
dobropisu“ = „02 - Oprava
dobropisu“.Uvádza sa suma akceptovanej
korekcie dobropisu. Skutočná suma
akceptovanej námietky dobropisu v mene
veriteľa -eur
ak „Kód odpovede na námietku k
dobropisu“ = „03 - Akceptujeme námietku“:

10 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
pridelené ZP podľa dohodnutého algoritmu
10 miestne označenie dobropisu pridelené
ZP podľa dohodnutého algoritmu doplnené
o príznak 088

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP –
podmienečne povinná položka
Príloha č. 9a k MU č. 04/2018

S088-číselníky-verzia 4.0.17

č. položky

názov

číselníková
hodnota

popis -SK

1.6.2./1.7.1.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.6.2.

Mena

CZK

česká koruna

1.6.2./1.7.1.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.6.2./1.7.1.2

Mena

EUR

euro

1.6.2./1.7.1.2

Mena

GBP

britská libra

1.6.2./1.7.1.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.6.2./1.7.1.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.6.2./1.7.1.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.6.2./1.7.1.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.6.2./1.7.1.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.6.2./1.7.1.2

Mena

RON

rumunský lei

1.6.2./1.7.1.2

Mena

SEK

švédska koruna

1.4.1.4.

Pohlavie

01

mužské

1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské
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1.4.1.4.

Pohlavie

98

neznáme

1.5.

Kód odpovede na námietku k
dobropisu

01

Opravené číslo zodpovedajúcej pohľadávky

1.5.

Kód odpovede na námietku k
dobropisu

02

Korekcia dobropisu

1.5.

Kód odpovede na námietku k
dobropisu

03

Námietka akceptovaná

1.5.

Kód odpovede na námietku k
dobropisu

99

iné

41

Príloha č. 10 k MU č. 04/2018
S091-Zoznam uznaných pohľadávok na refundáciu-SR veriteľ-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 091V
N-SED-názov položky

p.č.
1 typ dávky
2 kód ÚDZS
dátum vytvorenia

3 dávky

názov súboru dávky

4
5 charakter dávky
6 dlžnícky štát
dátum vystavenia

7 dokladu
8

zodpovedná osoba

Referenčné číslo
globálnej pohľadávky
pridelené veriteľským
9 styčným orgánom
Referenčné číslo
globálnej platby
10 pridelené úradom
Celkový počet

11 individuálnych platieb
celková suma platby

12 na ZP
13 mena veriteľa

14

číslo individuálnej
rekapitulácie

suma ind.
rekapitulácie na
15 úhradu

N-SEDčasť

N-SEDpovinnosť popis položky N-SED
položky

globálna

P

globálna

P

globálna

P

RRRRMMDD

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód
zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku inštitúcií
(Institution Repository), nnn je poradové číslo dávky
daného typu v kalendárnom roku, RRRR je označenie
roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa
dávka týka, Typ je číselné označenie dávky-091V
a EXT je v prípade súboru v xml je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_S091V.xml).

globálna

P

Nová, Opravná

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia zoznamu
uznaných pohľadávok úradom

globálna

P

osoba zodpovedná za správnosť účtovného dokladu

globálna

P

Jedinečné číslo zaslanej globálnej pohľadávky, ktoré
pridelil úrad

globálna

P

Jedinečné číslo zaslanej globálnej platby, ktoré pridelil
úrad podľa dohodnutého algoritmu

globálna

P

celkový počet individuálnych pohľadávok, ktoré uznala
dlžnícka inštitúcia

globálna

P

súčet individuálnych platieb

globálna

P

eur

webová služba pre ZP
9999

individuálna P

10 miestny VS na úhradu, číselné označenie
individuálnej pohľadávky pridelené ZP podľa
dohodnutého algoritmu

individuálna P

v eur, uznaná výška úhrady z S080 po zohľadnení
uznanej námietky S084, dobropisu S085, odpovede na
námietku k dobropisu S088

P – povinná položka
Príloha č. 10a k MU č. 04/2018
S091-číselníky-verzia 4.0.17
č. položky

názov

číselníková hodnota

popis -SK

1.4.2./1.5.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.4.2./1.5.2

Mena

CZK

česká koruna

1.4.2./1.5.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.4.2./1.5.2

Mena

EUR

euro

1.4.2./1.5.2

Mena

GBP

britská libra

1.4.2./1.5.2

Mena

HRK

chorvátska kuna
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1.4.2./1.5.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.4.2./1.5.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.4.2./1.5.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.4.2./1.5.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.4.2./1.5.2

Mena

RON

rumunský lei

1.4.2./1.5.2

Mena

SEK

švédska koruna

43

Príloha č. 11 MU č. 04/2018

S080-Pohľadávka na refundáciu-SR
dlžník-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 080D
N-SED-názov položky

p.č.
1 typ dávky
kód ÚDZS

N-SEDpovinnosť
položky

N-SED-časť
globálna

P

popis položky N-SED
webová služba pre ZP

globálna

P

9999

2
3 dátum vytvorenia dávky

globálna

P

názov súboru dávky

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

RRRRMMDD
ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT,
kde ZZ je kód zdravotnej
poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository),
nnn je poradové číslo dávky
daného typu v kalendárnom roku,
RRRR je označenie roka, KK je
označenie štvrťroka (01 – 04),
ktorého sa dávka týka, Typ je
číselné označenie dávky-080D
a EXT je v prípade súboru v xml
je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_080D.xml).
Nová, Opravná
číselník alfa -2miestny podľa ISO
3166-1
RRRRMMDD, ide o dátum
vystavenia individuálnej
rekapitulácie.
osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu
číslo , ktoré pridelil globálnej
pohľadávke dlžníckeho styčného
orgánu úrad v tvare aacddee_080
podľa dohodnutého algoritmu

10

globálna

P

11 Celková suma individuálnych pohľadávok

globálna

P

v mene veriteľa

12 Mena

globálna

P

mena veriteľského štátu alebo
EUR v prípade vybraných štátov

13 EUR, ak cudzia mena iná ako EUR

globálna

PP

14 Polrok
15 Rok

globálna

P

globálna

P

16 Dátum predloženia

globálna

P

17 SO EU

globálna

P

18 prepočítací kurz
19 identifikačné číslo VI

globálna

P

individuálna

P

4
5 charakter dávky
6 veriteľský štát
7

dátum vystavenia dokladu

8 zodpovedná osoba

9

Referenčné číslo globálnej pohľadávky
pridelené úradom
Celkový počet individuálnych pohľadávok

Celková suma individuálnych pohľadávok v

dátum doručenia globálnej pohľadávky zo

v EUR
polrok, ktorého sa pohľadávky
týkajú
rok, ktorého sa pohľadávky týkajú
dátum predloženia globálnej
pohľadávky z ÚDZS do ZP
dátum, kedy bola globálna
pohľadávka doručená ÚDZS v
tvare RRRRMMDD
kurz ECB ev. národnej banky
iného členského štátu
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20 názov VI
21 identifikačné číslo DI
22 názov DI

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

Dátum zaznamenania pohľadávky
veriteľskou inštitúciou

individuálna

P

Priezvisko

individuálna

P

Meno

individuálna

P

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

Pohlavie

individuálna

P

číselník

OIČ v príslušnom členskom štáte

individuálna

P

OIČ v členskom štáte pobytu alebo bydliska individuálna

N

Doklad

individuálna

P

číselník

Číslo EPZP

individuálna

PP

32 Platnosť od
33 Platnosť do

individuálna

PP

ak doklad EPZP=01
RRRRMMDD, všetky doklady
okrem EPZP

individuálna

P

34 Dátum vydania nárokového dokladu

individuálna

PP

35
36
37
38
39
40
41

Celková výška dávok

individuálna

P

povaha dávok

individuálna

P

RRRRMMDD
Pri všetkých nárokových
dokladoch , okrem EPZP
celková suma poskytntuých dávok
v mene veriteľa
číselník

obdobie dávok od

individuálna

P

RRRRMMDD

obdobie dávok do

individuálna

P

RRRRMMDD

Suma za lekárske ošetrenie v cudzej mene

individuálna

N

Suma za lieky v cudzej mene

individuálna

N

Suma za zubné ošetrenie v cudzej mene
Suma za dlhodobú starostlivosť v cudzej
mene

individuálna

N

individuálna

N

hospitalizácia od

individuálna

PP

hospitalizácia do

individuálna

PP

Suma za hospitalizáciu v cudzej mene

individuálna

N

popis iných dávok

individuálna

PP

suma za iné dávky v cudzej mene

individuálna

N

cudzia mena

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

mena veriteľského štátu
10 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej
pohľadávky pridelené ÚDZS
podľa dohodnutého algoritmu
v EUR

individuálna

P

lehota v kalendárnych dňoch

23
24
25
26
27
28
29
30
31

42
43
44
45
46
47
48

49 číslo individuálnej rekapitulácie
50 suma individuálnej rekapitulácie v EUR
51 splatnosť

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
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Príloha č. 12 k MU č. 04/2018

S091-Zoznam uznaných pohľadávok na refundáciuSR dlžník-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 091D

globálna

N-SEDpovinnosť
položky
P

globálna

P

kód zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository),

globálna

P

RRRRMMDD

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je
kód zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository), nnn
je
poradové
číslo
dávky
daného
typu
v kalendárnom roku, RRRR je označenie roka,
KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa
dávka týka, Typ je číselné označenie dávky091D a EXT je v prípade súboru v xml je
„xml“ (príklad: 2562_001_201902_091D.xml).

globálna

P

Nová, Opravná

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

dátum vystavenia dokladu globálna

P

zodpovedná osoba

globálna

P

globálna

P

číslo , ktoré pridelil globálnej pohľadávke
dlžníckeho styčného orgánu úrad v tvare
aacddee_080 podľa dohodnutého algoritmu

globálna

P

Jedinečné číslo zaslanej globálnej platby v
tvare aabcddee_ff_091, ktoré pridelila ZP podľa
dohodnutého algoritmu

globálna

P

celkový počet individuálnych pohľadávok, ktoré
uznala ZP

globálna

P

súčet individuálnych platieb

globálna

P

eur

N-SED-názov položky

p.č.
1 typ dávky
kód ZP

2
3 dátum vytvorenia dávky

názov súboru dávky

4
5 charakter dávky
6 dlžnícky štát
7
8

Referenčné číslo
globálnej pohľadávky
9 pridelené úradom
Referenčné číslo
globálnej platby pridelené
10 ZP
Celkový počet

11 individuálnych platieb
celková suma platby do

12 ÚDZS
13 mena úhrady

14

číslo individuálnej
rekapitulácie

N-SEDčasť

individuálna P

suma ind. rekapitulácie na
individuálna P
úhradu

15

popis položky N-SED
webová služba pre úrad

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia zoznamu
uznaných pohľadávok ZP
osoba zodpovedná za správnosť účtovného
dokladu

10 miestny VS na úhradu, číselné označenie
individuálnej pohľadávky pridelené úradom
podľa dohodnutého algoritmu
v eur, uznaná výška úhrady z S080 po
zohľadnení uznanej námietky S084, dobropisu
S085, odpovede na námietku k dobropisu S088

P – povinná položka
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Príloha č. 13 k MU č. 04/2018

S082-Námietka k pohľadávke - SR
dlžník-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 082D

N-SED-časť

N-SEDpovinnosť
položky

globálna

P

2 kód ZP
3 dátum vytvorenia dávky

globálna

P

globálna

P

4 názov súboru dávky
5 charakter dávky
6 veriteľský štát

globálna

P

globálna

P

globálna

P

7 dátum vystavenia dokladu

globálna

P

8 zodpovedná osoba

globálna

P

9 pohľadávky pridelené ÚDZS globálna

P

p.č. N-SED-názov položky
1 typ dávky

referenčné číslo globálnej
poradové číslo globálnej
námietky na danú globálnu
10 pohľadávku na štát
11 Celkový počet námietok

webová služba pre ÚDZS
kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution Repository),
RRRRMMDD
ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je
kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution Repository),
nnn je poradové číslo dávky daného typu
v kalendárnom roku, RRRR je označenie
roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04),
ktorého sa dávka týka, Typ je číselné
označenie dávky-082D a EXT je v prípade
súboru
v xml
je
„xml“ (príklad:
2562_001_201902_082D.xml).
Nová, Opravná
číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
námietky
osoba zodpovedná za správnosť účtovného
dokladu
číslo , ktoré pridelil globálnej pohľadávke
dlžníckeho styčného orgánu úrad v tvare
aacddee_080 podľa dohodnutého algoritmu

globálna

P

globálna

P

v tvare ff_082
Celkový počet individuálnych námietok.

globálna

P

súčet námietok za všetky individuálne
námietky v mene veriteľa

globálna

P

globálna

P

Priezvisko

individuálna

P

Meno

individuálna

P

Dátum narodenia

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

Celková suma námietok do

12 SO EU
13 Mena
Celková suma námietok do
14 SO EU v eur
Dátum predloženia

15
16
17
18
19

popis položky N-SED

Pohlavie
OIČ v príslušnom členskom
20 štáte

v mene veriteľského štátu
súčet námietok za všetky individuálne
námietky v eur
dátum prijatia námietky z dlžníckej PI na
ÚDZS

OIČ v členskom štáte

21 pobytu alebo bydliska
22 Kód námietky

číselník dôvodov námietky
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Kód námietky - informácia o
dátume

23

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

P

individuálna

P

29 poradové číslo ind.námietky individuálna

P

30 doklady k námietke

individuálna

N

individuálna

P

Kód námietky - iná
24 informácia
Duplicitná globálna
pohľadávka

25
Číslo duplicitnej
individuálnej pohľadávky

26
Suma individuálnej
27 námietky
Suma individuálnej
28 námietky

číslo individuálnej

31 rekapitulácie

V prípade špecifických dôvodov námietky je
údaj o dátume povinný. Ide o nasledovné
dôvody námietky: „Kód námietky“ = „10 Náklady majú byť uhradené formou pevne
stanovených súm od“, „11 - Náklady majú
byť uhradené formou pevne stanovených
súm do“, „15 - Nárok v štáte bydliska začal
dňa“, „16 - Dávky zrejme súvisia s
pracovným úrazom, ktorý sa stal dňa“, „17 Osoba zomrela dňa“, „22 - Pohľadávka bola
uplatnená po lehote“ alebo „23 - Odpoveď
na námietku bola prijatá po lehote“:
ak "kód námietky"="99"
Ak„Kód námietky“ = „14 - Duplicitná faktúra“:
ZP uvedie referenčné č.globálnej
pohľadávky pridelené ÚDZS v S080
(konverzia na číslo globálnej pohľadávky
veriteľského SO na ÚDZS)
Ak„Kód námietky“ = „14 - Duplicitná faktúra“:
ZP uvedie č. IR pridelené ÚDZS , ku ktorej
je namietaná faktúra duplicitná.
Uveďte sumu, ktorá sa považuje za dlžnú v
mene veriteľa
Uveďte sumu, ktorá sa považuje za dlžnú v
EUR
v tvare aabcddeeee_ff_082, kde prvých
desať znakov zodpovedá číslu individuálnej
rekapitulácie, ktoré pridelil úrad, ff je
dvojmiestne poradové číslo individuálnej
námietky k individuálnej pohľadávke a 082
je príznak , že ide o námietku
doklad v prílohe preukazujúci
opodstatnenosť námietky podľa národného
číselníka v prílohe č.5b
10 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
pridelené ÚDZS podľa dohodnutého
algoritmu

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
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Príloha č. 14 k MU č. 04/2018

S084-Odpoveď na námietku- SR
dlžník- verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 084D

p.č.
1
2
3

N-SED-názov položky

N-SEDčasť

N-SEDpovinnosť
položky

popis položky N-SED

typ dávky

globálna

P

webová služba pre ZP

kód ÚDZS

globálna

P

9999

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

globálna

P

globálna

P

RRRRMMDD
ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je
kód zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository), nnn
je
poradové
číslo
dávky
daného
typu
v kalendárnom roku, RRRR je označenie
roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04),
ktorého sa dávka týka, Typ je číselné
označenie dávky-084D a EXT je v prípade
súboru
v xml
je
„xml“ (príklad:
2562_001_201902_084D.xml).
Nová, Opravná

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

globálna

P

číselné označenie globálnej pohľadávky
pridelené ÚDZS podľa dohodnutého algoritmu

globálna

P

globálna

P

v tvare ff_082
RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
odpovede na námietku

globálna

P

osoba zodpovedná za správnosť účtovného
dokladu

globálna

P

4 názov súboru dávky
5 charakter dávky
6 veriteľský štát
referenčné číslo globálnej

7 pohľadávky pridelené ÚDZS
8

poradové číslo globálnej námietky
na danú globálnu pohľadávku na
štát

9 dátum vystavenia dokladu
10 zodpovedná osoba
Celkový počet odpovedí na

11 námietky

v mene veriteľa
Celková suma akceptovaných

12 námietok
13 Mena veriteľa
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Celková suma akceptovaných
námietok v eur
Dátum predloženia odpovede z
ÚDZS na ZP
Priezvisko
Meno

globálna

P

globálna

P

globálna

P

v eur
RRRRMMDD
globálna

P
individuálna P
individuálna P

Pohlavie

individuálna P
individuálna P

Rodné priezvisko

individuálna N

Meno pri narodení

individuálna N

OIČ v príslušnom členskom štáte
OIČ v členskom štáte pobytu alebo
bydliska
Kód odpovede na námietku

individuálna P

Dátum narodenia

individuálna N
individuálna P

číselník odpovedí na námietku
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dátum

25

individuálna PP
voľno textová správa

26

individuálna PP

27 Dávky po uznanej námietke

individuálna PP

Povaha dávok

28

individuálna PP

29 obdobie dávok od

individuálna PP

30 obdobie dávok do

individuálna PP

Výška všetkých dávok

31

individuálna PP

Suma za lekárske ošetrenie v

32 cudzej mene

individuálna N

33 Suma za lieky v cudzej mene

individuálna N

Suma za zubné ošetrenie v cudzej

34 mene

individuálna N

Suma za dlhodobú starostlivosť v

35 cudzej mene

individuálna N

36 hospitalizácia od

individuálna N

V prípade špecifických kódov odpovede sa
vyžadujú informácie o dátume.Vyplňte
nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede na
námietku“ = „03 - Námietka po lehote, prijatá
dňa“ alebo „06 - Primárny (prednostný) nárok
v štáte bydliska vzniká dňa“:
AK „Kód odpovede na námietku“ = „99 - Iné“
uvádza sa voľnotextová správa v tejto
položke. Má sa používať iba vo výnimoných
prípadoch
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
číselník
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Uvádza sa celková suma , ktorá sa ma
čiastočnom alebo celkovom uznaní námeitky
refundovať VI
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
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37 hospitalizácia do

individuálna N

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede
na námietku“ = „01 - Plné uznanie námietky a
zníženie príslušnej
pohľadávky“ ALEBO „02 - Čiastočné uznanie
námietky a zníženie príslušnej pohľadávky“:
mena veriteľa

M

P

Namietaná suma zo strany dlžníckej inštitúcie,
ktorá bola akceptovaná veriteľom. Táto suma
znižuje sumu pohľadávky. Uvádza sa v mene
veriteľa.

M

P

v eur

individuálna N

Suma za hospitalizáciu v cudzej

38 mene

individuálna N

39 popis iných dávok

individuálna N

40 suma za iné dávky v cudzej mene
41 cudzia mena

individuálna N

Suma uznanej individuálnej

42 námietky
43
44

Suma uznanej individuálnej
námietky v eur
poradové číslo odpovede na
ind.námietku

individuálna P

doklady k odpovedi na námietku v

45 pílohe

individuálna N

pridelené úradom v tvare aabcddeeee_084
doklad v prílohe preukazujúci opodstatnenosť
pohľadávky - podľa národného číselníka v
prílohe č.5b obsahuje nárokové doklady ,
vybrané SEDy k zániku/zmene nároku a
registrácie, doklady o bydlisku, doklady
poistení v inom štáte ap.

10 miestny VS na úhradu, číselné označenie
individuálnej pohľadávky pridelené ÚDZS
podľa dohodnutého algoritmu

46 číslo individuálnej rekapitulácie

individuálna P

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
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Príloha č. 15 k MU č. 04/2018

S085-globálny dobropis-SR dlžník verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 085_D

N-SED-názov položky

N-SED-časť

N-SEDpovinnosť
položky

typ dávky

globálna

P

kód ÚDZS

globálna

P

9999

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

4 názov súboru dávky
5 charakter dávky

globálna

P

globálna

P

6 veriteľský štát

globálna

P

7 dátum vystavenia dokladu

globálna

P

RRRRMMDD
ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde
ZZ je kód zdravotnej poisťovne
uvedený
v
Číselníku
inštitúcií
(Institution Repository), nnn
je
poradové číslo dávky daného typu
v kalendárnom
roku,
RRRR
je
označenie roka, KK je označenie
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka
týka, Typ je číselné označenie dávky085D a EXT je v prípade súboru v xml
je
„xml“ (príklad:
2562_001_201902_085D.xml).
Nová, Opravná
číselník alfa -2miestny podľa ISO 31661
RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
dobropisu úradom

8 zodpovedná osoba

globálna

P

Referenčné číslo globálnej pohľadávky
pridelené veriteľským styčným orgánom

globálna

P

celkový počet dobropisov

globálna

P

Celková suma dobropisov v mene veriteľa globálna

P

súčet súm individuálnych dobropisov

globálna

P

mena veriteľa

Celkvoá suma dobropisov v eur
globálna
Dátum predloženia dobropisov z ÚDZS na
ZP
globálna
Priezvisko
individuálna

P

eur
RRRRMMDD

Meno

individuálna

P

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

Pohlavie

individuálna

P

číselník

OIČ v príslušnom členskom štáte
OIČ v členskom štáte pobytu alebo
bydliska
Povaha dávok

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

celková suma ind.dobropisu

individuálna

P

mena
dávky dobropisované od

individuálna

P

individuálna

P

mena veriteľa
RRRRMMDD

dávky dobropisované do
Suma za lekárske ošetrenie

individuálna

P

RRRRMMDD

individuálna

N

Suma za lieky

individuálna

N

Suma za zubné ošetrenie

individuálna

N

Suma za dlhodobú starostlivosť

individuálna

N

p.č.
1
2
3

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Mena

popis položky N-SED
webová služba pre ZP

osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu
číslo globálnej pohľadávky pridelené
úradom

P
P

číselník
súčet dobropisovaných dávok v mene
veriteľa

52

30
31
32
33
34
35

hospitalizácia od

individuálna

PP

hospitalizácia do

individuálna

PP

Suma za hospitalizáciu

individuálna

N

popis iných dávok

individuálna

PP

suma za iné dávky

individuálna

N

celková suma ind.dobropisu v eur

individuálna

P

eur
10 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
pridelené úradom podľa dohodnutého
algoritmu
10 miestne označenie dobropisu
pridelené úradom podľa dohodnutého
algoritmu

36 číslo individuálnej rekapitulácie

individuálna

P

37 číslo dobropisu

individuálna

P

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
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Príloha č. 16 k MU č. 04/2018

S100-Zoznam mesiacov-protistrana-SR
dlžník-verzia 4.0.17
P.č.

Názov položky

časť NSEDu

číselník

Povinnosť popis položky

1 Identifikácia VI - kód

individuálna

P

2 Názov VI

individuálna

P

3 Identifikácia DI - kód

individuálna

P

4 Názov DI
Globálne číslo zoznamu pridelené
5 ÚDZS
číslo individuálneho zoznamu
7 pridelené ÚDZS

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

8 Priezvisko

individuálna

P

9 Meno

individuálna

P

10 Dátum narodenia

individuálna

P

11 Pohlavie

individuálna áno

P

12 PIN osoby v PŠ

individuálna

P

13 Nárokový doklad

individuálna áno

P

14 stanovené obdobie

individuálna

PP

15 otvorené obdobie

individuálna

PP

16 dátum začatia

individuálna

PP

17 dátum ukončenia

individuálna

PP

18 dátum začatia
dátum začatia účtovananého
19 obdobia
dátum ukončenia účtovného
20 obdobia

individuálna

PP

individuálna

P

individuálna

P

21 počet mesiacov

individuálna

P

22 dátum vystavenia zoznamu - VI
Globálne číslo zoznamu pridelené
23 ÚDZS
Celkový počet individuálnych
24 pohľadávok

individuálna

P

globálna

P

globálna

P

25 Celkový počet mesiacov

globálna

P

26 Finančný rok
mesačná paušálna suma podľa
27 nariadenia

globálna

P

globálna

áno

P

28 veková kategória

globálna

áno

P

29 Dátum vystavenia

globálna

P

30 typ dávky

globálna

P

webová služba pre ZP

31 kód ÚDZS

globálna

P

9999

32 dátum vytvorenia dávky

globálna

P

RRRRMMDD

33 názov súboru dávky

globálna

P

34 charakter dávky

globálna

P

35 veriteľský štát

globálna

36 dátum vystavenia dokladu

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa
ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide o dátum
vystavenia dokladu na ZP

37 zodpovedná osoba

globálna

P

osoba zodpovedná za
správnosť účtovného dokladu

áno

P
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SED S100-verzia 4.0.17- číselník
č.položky

názov

číselníková hodnota

popis -SK

1.5.1.

kategória mesačnej paušálnej sumy podľa
statusu (ďalej len kategória MPS)

01

03

IR 987/2009 - 63
(2)(a)
IR 987/2009 - 63
(2)(b)
IR 574/72, čl. 94

04

IR 574/72, čl. 95

01

vek 0-19

02

vek 20-64

03

vek 65+

01

vek 0-19

02

vek 20-64

03

vek 65+

01

muž

02

žena

98

neznáme

01

S1

02

SED S072

03

E109

04

E121

02

1.5.2.

1.5.3.

2.1.4.1.4.

2.1.5.

ak kategória MPS je 63 (2)(a)

ak kategória MPS je 63(2)(b)

pohlavie

nárokový doklad
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Príloha č. 17 k MU č. 04/2018

S102-Námietka k zoznamu mesiacov-protistrana-SR dlžník-verzia 4.0.17
P.č.

Názov položky

časť NSEDu

číselník Povinnosť popis položky

1 Identifikácia VI - kód

individuálna

P

2 Názov VI

individuálna

P

3 Identifikácia DI - kód

individuálna

P

4 Názov DI

individuálna

P

5 Globálne číslo zoznamu pridelené ÚDZS
Globálne číslo námietky k zoznamu pridelené
6 ZP

individuálna

P

individuálna

P

7 číslo individuálneho zoznamu pridelené ÚDZS individuálna
číslo individuálnej námietky k zoznamu
8 pridelené ZP
individuálna

P

individuálna

P

10 Meno

individuálna

P

11 Dátum narodenia

individuálna

P

12 Pohlavie

individuálna áno

P

13 PIN osoby v PŠ

individuálna

P

14 Kód námietky

individuálna áno

P

15 Kód námietky - dátum

individuálna

PP

16 Kód námietky - iné

individuálna

PP

17 Kód námietky - duplicita

individuálna

PP

18 Číslo duplicitnej globálnej pohľadávky -VSO
Číslo duplicitnej individuálnej pohľadávky 19 VSO

individuálna

PP

individuálna

PP

20 Počet namietaných mesiacov

individuálna

P

22 Globálne číslo zoznamu pridelené ÚDZS
Globálne číslo námietky k zoznamu pridelené
23 ZP

globálna

P

globálna

P

24 Celkový počet individuálnych pohľadávok

globálna

P

25 Celkový počet mesiacov

globálna

P

26 Celkový počet námietok

globálna

P

28 Celkový počet namietaných mesiacov

globálna

P

29 Finančný rok

globálna

P

30 mesačná paušálna suma podľa nariadenia

globálna

áno

P

31 veková kategória

globálna

áno

P

32 Dátum vystavenia

globálna

P

33 typ dávky

globálna

P

34 kód ZP

globálna

P

35 dátum vytvorenia dávky

globálna

P

36 názov súboru dávky

globálna

P

37 charakter dávky

globálna

P

38 veriteľský štát

globálna

39 dátum vystavenia dokladu

globálna

P

40 zodpovedná osoba

globálna

P

9 Priezvisko

P

áno

P

webová služba pre ÚDZS
RRRRMMDD

číselník alfa -2miestny
podľa ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide
o dátum vystavenia
námietky na ZP
osoba zodpovedná za
správnosť účtovného
dokladu
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SED S102 - verzia 4.0.17 - číselník
č.položky

názov

číselníková hodnota

popis

2.1.4.1.4.

Pohlavie

01

muž

02

žena

98

neznáme

01
02

Tento dokument sa nás netýka.
Kód inštitúcie nie je správny. Prosím
poskytnite správny kód.

03

Z poskytnutých informácií nie je možné
identifikovať osobu. Prosím overiť.

04

Nárokový doklad nie je známy alebo nie je k
dispozícii. Prosím poskytnite kópiu.

05

Kategória mesačnej pauášlnej sumy nie je
správna.

06

Osoba nebola poistená počas obdobia
účtovania mesačných paušálnych súm.
Prosím o poskytnutie nárokového dokladu.

07

Obdobie účtovania mesačných paušálnych
súm je mimo platnosť nárokového dokladu.

08

Obdobie účtovania mesačných paušálnych
súm je čiastočne kryté nárokovým dokladom.
Prosím upraviť počet mesiacov.

09

Náklady majú byť uhradené formou
skutočných výdavkov od.

10

Náklady majú byť uhradené formou
skutočných výdavkov do.
Osoba nie je registrovaná v nárokovom
doklade.
Nárokový doklad nie je registrovaný.

2.1.5.

Kód námietky

11
12
13
14
15

Duplicitná faktúra.
Nárok v štáte bydliska začal dňa.
Dotknutý rodinný príslušník má nárok na
dávky v štáte bydliska od.

16

Osoba poberá dôchodok v štáte bydliska od.

17

Osoba poberá prevažnú časť dôchodku z
iného štátu.

18

Osoba zomrela dňa.

19
20
99

Zoznam mesiacov predložený po lehote.
Námietka doručená po lehote.
Iné
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Príloha č. 18 k MU č. 04/2018

S104-Odpoveď na námietku k zoznamu mesiacov-protistrana-SR dlžník-verzia 4.0.17
P.č.
1
2
3
4
5

časť N-SEDu
individuálna
individuálna
individuálna
individuálna
individuálna

26
27

Názov položky
Identifikácia VI - kód
Názov VI
Identifikácia DI - kód
Názov DI
Globálne číslo zoznamu
pridelené ÚDZS
Globálne číslo námietky
pridelené ÚDZS
Globálne číslo odpovede na
námietku pridelené ÚDZS
číslo individuálneho zoznamu
pridelené ÚDZS
číslo individuálnej námietky
pridelené ZP
číslo individuálnej odpovede
na námietku pridelené ÚDZS
Priezvisko
Meno
Dátum narodenia
Pohlavie
PIN osoby v PŠ
Kód odpovede na námietku
úplne alebo čiastočne
akceptovaná námietka
počet mesiacov po uznaní
námietky
kód odpovede na námietku informácia o dátume
kód odpovede na námietku iné
Globálne číslo zoznamu
pridelené ÚDZS
Globálne číslo námietky k
zoznamu pridelené ZP
Globálne číslo odpovede na
námietku pridelené ÚDZS
Celkový počet odpovedí na
námietky
Celkový počet uznaných
namietaných mesiacov
(celkový počet mesiacov, ku
ktorým bola akceptovaná
námietka)
Dátum vystavenia
typ dávky

28
29
30

kód ÚDZS
dátum vytvorenia dávky
názov súboru dávky

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

číselník

Povinnosť popis položky
P
P
P
P
P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna
individuálna
individuálna
individuálna
individuálna
individuálna
individuálna

P
P
P
P
P
P
PP

áno
áno

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

PP

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna
globálna

P
P

globálna
globálna
globálna

P
P
P

webová služba
pre ZP
9999
RRRRMMDD
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31
32

charakter dávky
veriteľský štát

globálna
globálna

33

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

34

zodpovedná osoba

globálna

P

P
P

áno

číselník alfa 2miestny podľa
ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide
o dátum
vystavenia
odpovede na
námietku
osoba
zodpovedná za
správnosť
účtovného
dokladu

SED S104 - verzia 4.0.17 - číselník
č.
položky
2.1.4.1.4.

2.1.5.1

názov
pohlavie

kód odpovede

číselníková
hodnota
01

popis

02

žena

98

neznáme

01

03

námietku plne akceptujeme a ponižujeme
zoznam mesiacov
námietku čiastočne akceptujeme a
ponižujeme zoznam mesiacov
námietka po lehote, doručená dňa

04

Požadovaná informácia aktualizovaná

05

po preverení sa nejedná o duplicitnú
pohľadávku
primárny nárok v štáte bydliska vzniká
dňa

02

06

muž

13

osoba poberá dôchodok zo štátu bydliska
od, kópia rozhodnutia o dôchodku
priložená priložená
osoba poberá prevažnú časť dôchodku z
iného štátu, kópia rozhodnutia o
dôchodku priložená
rodinný príslušník nemá nárok na dávky v
štáte bydliska
Náklady nemajú byť uhradené formou
skutočných výdavkov
Rodinný príslušník je teraz registrovaný v
nárokovom doklade
Podľa pripojených dokladov sa
pohľadávka musí zaplatiť
v prílohe zasielame nárokové doklady

14

v prílohe zasielame požadované doklady

99

iné

07

08

09
10
11
12
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Príloha č. 19 k MU č. 04/2018

S-105 Dobropis k zoznamu mesiacov-protistrana-SR dlžník-verzia 4.0.17
P.č.
Názov položky
časť N-SEDu číselník Povinnosť
1
Identifikácia VI - kód
individuálna
P
2
Názov VI
individuálna
P
3
Identifikácia DI - kód
individuálna
P
4
Názov DI
individuálna
P
5
Globálne číslo zoznamu individuálna
P
pridelené ÚDZS
6
Globálne číslo dobropisu individuálna
P
pridelené ÚDZS
7
číslo individuálneho
individuálna
P
zoznamu pridelené
ÚDZS
8
číslo individuálneho
individuálna
P
dobropisu k zoznamu
pridelené ÚDZS
9
Priezvisko
individuálna
P
10
Meno
individuálna
P
11
Dátum narodenia
individuálna
P
12
Pohlavie
individuálna
áno
P
13
PIN osoby v PŠ
individuálna
P
14
Počet mesiacov, ktoré
individuálna
P
sa majú dobropisovať
15
Globálne číslo zoznamu globálna
P
pridelené ÚDZS
16
Globálne číslo dobropisu globálna
P
k zoznamu pridelené
ÚDZS
17
Celkový počet
globálna
P
dobropisov
18
Celkový počet
globálna
P
mesiacov, ktoré sa majú
dobropisovať
19
Dátum vystavenia
globálna
P
20
typ dávky
globálna
P
21
22
23
24
25

kód ÚDZS
dátum vytvorenia dávky
názov súboru dávky
charakter dávky
veriteľský štát

globálna
globálna
globálna
globálna
globálna

26

dátum vystavenia
dokladu

globálna

P

27

zodpovedná osoba

globálna

P

áno

P
P
P
P
P

popis položky

webová služba pre
ZP
9999
RRRRMMDD
číselník alfa 2miestny podľa
ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide
o dátum
vystavenia
dobropisu na
ÚDZS
osoba zodpovedná
za správnosť
účtovného dokladu

60

SED S105-verzia 4.0.17 - číselník
č. položky

názov

číselníková hodnota

popis

2.1.4.1.4.

pohlavie

01

muž

02

žena

98

neznáme
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Príloha č. 20 k MU č. 04/2018
S 107-námietka k dobropisu k zoznamu mesiacov-SR dlžník-verzia 4.0.17
P.č. Názov položky
časť Nčíselník Povinnosť
SEDu
1
Identifikácia VI - kód
individuálna
P
2
Názov VI
individuálna
P
3
Identifikácia DI - kód
individuálna
P
4
Názov DI
individuálna
P
5
Globálne číslo zoznamu pridelené
individuálna
P
ÚDZS
6
Globálne číslo dobropisu k zoznamu
individuálna
P
pridelené ÚDZS
7
Globálne číslo námietky k dobropisu
individuálna
P
zoznamov pridelené ZP
8
číslo individuálneho zoznamu pridelené individuálna
P
ÚDZS
9
číslo individuálneho dobropisu k
individuálna
P
zoznamu pridelené ÚDZS
10
číslo individuálnej námietky k dobropisu individuálna
P
k zoznamu pridelené ZP
11
Priezvisko
individuálna
P
12
Meno
individuálna
P
13
Dátum narodenia
individuálna
P
14
Pohlavie
individuálna
áno
P
15
PIN osoby v PŠ
individuálna
P
16
Kód námietky k dobropisu k zoznamu
individuálna
áno
P
17
Počet namietaných mesiacov v
individuálna
P
dobropise
18
Globálne číslo zoznamu pridelené
globálna
P
ÚDZS
19
Globálne číslo dobropisu k zoznamu
globálna
P
pridelené ÚDZS
20
Globálna námietka k dobropisu k
globálna
P
zoznamu pridelená ZP
21
Celkový počet námietok k dobropisu
globálna
P
22
Celkový počet namietaných mesiacov v globálna
P
dobropise
23
Dátum vystavenia
globálna
P
24
typ dávky
globálna
P
25
26
27
28
29

kód ZP
dátum vytvorenia dávky
názov súboru dávky
charakter dávky
veriteľský štát

globálna
globálna
globálna
globálna
globálna

30

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

31

zodpovedná osoba

globálna

P

P
P
P
P
P

áno

popis položky

webová služba pre
ÚDZS
RRRRMMDD

číselník alfa -2miestny
podľa ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide
o dátum vystavenia
námietky k dobropisu
na ZP
osoba zodpovedná za
správnosť účtovného
dokladu

SED S107-verzia 4.0.17-číselník
č. položky

názov

číselníková hodnota

popis

2.1.4.1.4.

pohlavie

01

muž

02

žena

62

2.1.5.

kód námietky k
dobropisu

98

neznáme

01

zodpovedajúci zoznam mesiacov nie je k
dispozícii

02

počet mesiacov v dobropise prevyšuje
počet mesiacov v zozname mesiacov

03

oprava počtu mesiacov v dobropise
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Príloha č. 21 k MU č. 04/2018
S 108-odpoveď na námietku k dobropisu k zoznamu mesiacov-verzia 4.0.17

P.č. Názov položky
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

Identifikácia VI - kód
Názov VI
Identifikácia DI - kód
Názov DI
Globálne číslo zoznamu pridelené
ÚDZS
Globálne číslo dobropisu pridelené
ÚDZS
Globálne číslo námietky k
dobropisu zoznamov pridelené ZP
Globálne číslo odpovede na
námietku k dobropisu zoznamov
pridelené ÚDZS
číslo individuálneho zoznamu
pridelené ÚDZS
číslo individuálneho dobropisu k
zoznamu pridelené ÚDZS
číslo individuálnej námietky k
dobropisu k zoznamu pridelené ZP
číslo individuálnej odpovede na
námietku k dobropisu k zoznamu
pridelené ÚDZS
Priezvisko
Meno
Dátum narodenia
Pohlavie
PIN osoby v PŠ
Kód odpovede na námietku k
dobropisu k zoznamu
Opravené číslo zoznamu mesiacov
Opravený počet mesiacov v
dobropise
Počet mesiacov v dobropise, ku
ktorým bola akceptovaná námietka
Globálne číslo zoznamu pridelené
ÚDZS
Globálne číslo dobropisu k
zoznamu pridelené ÚDZS
Globálna číslo námietky k
dobropisu k zoznamu pridelená ZP
Globálna číslo odpovede na
námietku k dobropisu pridelené
ÚDZS
Celkový počet odpovedí na
námietky k dobropisom k zoznamu
Celkový počet uznaných
namietaných mesiacov (celkový
počet mesiacov v dobropise, ku
ktorým bola akceptovaná
námietka)

časť NSEDu
individuálna
individuálna
individuálna
individuálna
individuálna

číselník Povinnosť popis položky
P
P
P
P
P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

individuálna
individuálna
individuálna
individuálna
individuálna
individuálna

P
P
P
P
P
P

áno
áno

individuálna
individuálna

PP
PP

individuálna

PP

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P

globálna

P
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28
29

Dátum vystavenia
typ dávky

globálna
globálna

P
P

30
31
32
33
34

kód ÚDZS
dátum vytvorenia dávky
názov súboru dávky
charakter dávky
veriteľský štát

globálna
globálna
globálna
globálna
globálna

P
P
P
P
P

35

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

36

zodpovedná osoba

globálna

P

áno

webová služba
pre ZP
9999
RRRRMMDD

číselník alfa 2miestny podľa
ISO 3166-1
RRRRMMDD,
ide o dátum
vystavenia
odpovede na
námietku k
dobropisu na
ÚDZS
osoba
zodpovedná za
správnosť
účtovného
dokladu

SED S108-verzia 4.0.17-číselník
č. položky
2.1.4.1.4.

2.1.5.1

pohlavie

odpoveď na námietku k
dobropisu mesiacov

číselníková hodnota

popis

01

muž

02

žena

98

neznáme

01
02

opravené zodpovedajúce číslo zoznamu
mesiacov je
opravený počet mesiacov v dobropise je

03

akceptujeme námietku
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Príloha č. 22 k MU č. 04/2018
S 110-Pohľadávka na úhradu-SR dlžnik-verzia 4.0.17
P. č. Názov položky
časť NSEDu
1
Globálne číslo zoznamu pridelené ÚDZS
globálna

číselník

Povinnosť
P

Globálne číslo pohľadávky pridelené
ÚDZS
Finančný rok

globálna

globálna

5

mesačná paušálna suma podľa
nariadenia
Suma mesačnej paušálnej sumy

globálna

P

6

Mena

globálna

P

7

Celkový počet mesiacov

globálna

P

8

Celková suma pohľadávky v cudzej mene

globálna

P

9

Mena

globálna

10

Celková suma pohľadávky v eur

11
12

2
3
4

popis položky

P

globálna

P
áno

áno

P

P

mena veriteľa

globálna

P

eur

prepočítací kurz

globálna

P

kurz ECB

lehota splatnosti

globálna

P

13

IBAN ÚDZS

globálna

P

počet kalendárnych
dní
bankový účet
ÚDZS

14

Dátum vystavenia

globálna

P

15

typ dávky

globálna

P

16

kód ÚDZS

globálna

P

webová služba pre
ZP
9999

17

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

RRRRMMDD

18

názov súboru dávky

globálna

P

19

charakter dávky

globálna

P

20

veriteľský štát

globálna

21

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

22

zodpovedná osoba

globálna

P

áno

číselník alfa 2miestny podľa
ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide
o dátum vystavenia
pohľadávky na
ÚDZS
osoba zodpovedná
za správnosť
účtovného dokladu

P

SED S110-verzia 4.0.17-číselník
č.
položky
1.4.

názov

číselníková hodnota

popis -SK

kategória mesačnej paušálnej sumy podľa
statusu (ďalej len kategória MPS)

01

IR 987/2009 - 63 (2)(a)

02

IR 987/2009 - 63 (2)(b)

03

IR 574/72, čl. 94

04

IR 574/72, čl. 95

01

vek 0-19

02

vek 20-64

03

vek 65+

01

vek 0-19

02

vek 20-64

EUR

euro

ak kategória MPS je 63 (2)(a)

ak kategória MPS je 63 (2)(b)
1.7.2.

mena
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BGN

bulharský lev

CZK

česká koruna

DKK

dánska koruna

GBP

britská libra

HRK

chorvátska kuna

HUF

maďarský forint

PLN

poľský zloty

RON

rumunský nový lev

SEK

švédska koruna

CHF

švajčiarsky frank

ISK

islandská koruna

NOK

nórska koruna
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Príloha č. 23 k MU č. 04/2018
S 116- Informácia o platbe individuálnej pohľadávky - pevne stanovené sumy-SR dlžnik-verzia 4.0.17
P. č. Názov položky
časť N-SEDu číselník Povinnosť popis položky
1
Identifikácia VI - kód
individuálna
P
2
Názov VI
individuálna
P
3
Identifikácia DI - kód
individuálna
P
4
Názov DI
individuálna
P
5
Globálne číslo zoznamu pridelené
individuálna
P
ÚDZS
6
Globálne číslo pohľadávky pridelené
individuálna
P
ÚDZS
7
Globálne číslo platby pridelené ZP
individuálna
P
8
číslo individuálneho zoznamu
individuálna
P
pridelené ÚDZS
9
Globálne číslo námietky k zoznamu
individuálna
PP
pridelené ZP
10
číslo individuálnej námietky k zoznamu individuálna
PP
pridelené ZP
11
Priezvisko
individuálna
P
12
Meno
individuálna
P
13
Dátum narodenia
individuálna
P
14
Pohlavie
individuálna
áno
P
14
PIN osoby v PŠ
individuálna
P
15
Počet mesiacov v pohľadávke individuálna
P
aktuálna výška po zohľadnení
námietok, dobropisov
16
Počet mesiacov v dobropise - len ak
individuálna
P
ide o dobropis po úhrade
17
Počet namietaných mesiacov
individuálna
P
18
Suma platby
individuálna
P
19
Mena platby
individuálna
áno
P
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Suma pohľadávky
Mena pohľadávky
Suma dobropisu
Mena dobropisu
Pôvodné číslo globálneho zoznamu
pridelené ÚDZS
Číslo globálneho dobropisu k zoznamu
pridelené ÚDZS
číslo individuálneho dobropisu k
zoznamu pridelené ÚDZS
Celková suma individuálnej námietky k
pohľadávke
Mena
Suma platby v eur
Globálne číslo zoznamu pridelené
ÚDZS
Globálne číslo pohľadávky pridelené
ÚDZS
Globálne číslo platby pridelené ZP
Celkový počet mesiacov v pohľadávke
Suma mesačnej paušálnej sumy
Mena
Celkový počet platieb/úhrad
Suma, ktorá sa má uhradiť, v mene
veriteľa
Suma, ktorá sa má refundovať v mene
veriteľa

individuálna
individuálna
individuálna
individuálna
individuálna

áno
áno

P
P
PP
PP
PP

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna
individuálna
globálna

áno

PP
P
P

globálna

P

globálna
globálna
globálna
globálna
globálna
globálna

P
P
P
P
P
PP

globálna

áno

PP
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globálna

PP

globálna

PP

globálna

P

globálna

PP

globálna

PP

44
45
46
47
48
49
50

Celková suma dobropisov - dobropisy
po úhrade v mene veriteľa
Celková suma námietok v mene
veriteľa
Celková suma pohľadávky v mene
veriteľa
Celková suma preplatku v mene
veriteľa
Referenčné číslo preplatku - v BUC
pre Overpayment
Suma preplatku v mene veriteľa
Referenčné číslo vzájomného zápočtu
Suma zápočtu v mene veriteľa
Dátum vystavenia
Celková suma platby v eur
Dátum vystavenia
typ dávky

globálna
globálna
globálna
globálna
globálna
globálna
globálna

PP
PP
PP
P
P
P
P

51
52
53
54
55

kód ZP
dátum vytvorenia dávky
názov súboru dávky
charakter dávky
veriteľský štát

globálna
globálna
globálna
globálna
globálna

P
P
P
P
P

56

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

57

zodpovedná osoba

globálna

P

39
40
41
42
43

áno

webová služba
pre ÚDZS
RRRRMMDD

číselník alfa 2miestny podľa
ISO 3166-1
RRRRMMDD, ide
o dátum
vystavenia
informácie o
platbe
pohľadávky na
ZP
osoba
zodpovedná za
správnosť
účtovného
dokladu

SED S116-verzia 4.0.17-číselník
č. položky

názov

číselníková hodnota

popis

2.1.4.1.4.

pohlavie

01

muž

02

žena

98

neznáme

EUR

euro

BGN

bulharský lev

CZK

česká koruna

DKK

dánska koruna

GBP

britská libra

HRK

chorvátska kuna

HUF

maďarský forint

PLN

poľský zloty

RON

rumunský nový lev

SEK

švédska koruna

CHF

švajčiarsky frank

ISK

islandská koruna

NOK

nórska koruna

1.5.2. a ďalšie

mena
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DA010-Pohľadávka na refundáciu pracovné úrazy a choroby
z povolania-SR veriteľ-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 010V
p.
č.

N-SED-názov položky

N-SED-časť

1

typ dávky

2

Príloha č. 24 k MU č. 04/2018

popis položky N-SED

globálna

N-SEDpovinno
sť
položky
P

kód ZP

globálna

P

3

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution Repository),
RRRRMMDD

4

názov súboru dávky

globálna

P

5

charakter dávky

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ
je kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution Repository),
nnn je poradové číslo dávky daného typu
v kalendárnom roku, RRRR je označenie
roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04),
ktorého sa dávka týka, Typ je číselné
označenie dávky-010V a EXT je v prípade
súboru v xml je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_010V.xml).
Nová, Opravná

6

dlžnícky štát

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

7

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

8

zodpovedná osoba

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
individuálnej rekapitulácie.
osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu

9

globálna

P

globálna

P

11

Celkový počet individuálnych
pohľadávok
Celková suma individuálnych
pohľadávok
Mena

globálna

P

súčet hodnôt individuálnych pohľadávok v
eur
EUR

12

Polrok

globálna

P

polrok, ktorého sa pohľadávky týkajú

13

Rok

globálna

P

rok, ktorého sa pohľadávky týkajú

14

Dátum predloženia

globálna

P

dátum predloženia globálnej pohľadávky
zo ZP do ÚDZS

15

identifikačné číslo VI

individuálna

P

16

názov VI

individuálna

P

17

identifikačné číslo DI

individuálna

P

18

názov DI

individuálna

P

19

individuálna

P

20

Dátum zaznamenania
pohľadávky veriteľskou
inštitúciou
Priezvisko

individuálna

P

21

Meno

individuálna

P

22

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

23

Pohlavie

individuálna

P

číselník

24

OIČ v príslušnom členskom štáte

individuálna

P

25

individuálna

N

26

OIČ v členskom štáte pobytu
alebo bydliska
Nárokový doklad

individuálna

P

číselník

27

Platnosť od

individuálna

P

RRRRMMDD, všetky doklady

28

Platnosť do

individuálna

PP

RRRRMMDD

10

webová služba pre ÚDZS

V tvare RRRRMMDD, dátum posledného
dňa v štvrťroku, za ktorý sa dávka
predkladá.
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individuálna

P

Pri všetkých nárokových dokladoch

30

Dátum vydania nárokového
dokladu
Celková výška dávok

individuálna

P

celková suma poskytnutých dávok

31

povaha dávok

individuálna

P

číselník

32

obdobie dávok od

individuálna

P

RRRRMMDD

33

obdobie dávok do

individuálna

P

RRRRMMDD

34

Suma za lekárske ošetrenie

individuálna

N

35

Suma za lieky

individuálna

N

PAS, ŠAS (výkony plus pripočítateľné
položky, A lieky), náklady na kapitáciu
lieky (len receptové)

36

Suma za zubné ošetrenie

individuálna

N

stomatologická ZS (mimo zubných náhrad)

37

Suma za dlhodobú starostlivosť

individuálna

N

Nevykazuje sa

38

hospitalizácia od

individuálna

PP

39

hospitalizácia do

individuálna

PP

40

Suma za hospitalizáciu

individuálna

N

41

popis iných dávok

individuálna

PP

42

suma za iné dávky

individuálna

N

43

číslo individuálnej rekapitulácie

individuálna

P

44

Suma individuálnej rekapitulácie

individuálna

P

45

splatnosť

individuálna

P

RRRRMMDD, ak suma za hospitalizáciu je
rovná alebo väčšia 0
RRRRMMDD, ak suma za hospitalizáciu
je rovná alebo väčšia 0
hospitalizácia vrátane kúpeľnej
starostlivosti
ak suma za iné dávky je rovná alebo
väčšia 0, popis iných dávok skratky
zdravotnícke pomôcky, LSPP, SVaLZ,
doprava, ZZS, zubné náhrady, ŠZM,
ošetrovateľská ZS, zdravotný výkony v
DSS (do času kým nebude účinné nové
nariadenie, ktoré rozširuje vecný rozsah o
dávky DDS) a iné bližšie nešpecifikované
9 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
pridelené ZP podľa dohodnutého algoritmu
Súčet hodnôt výdavkov za lekárske
ošetrenie, lieky , zubné ošetrenie,
hospitalizáciu, iné dávky v eur
lehota v kalendárnych dňoch

29

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
Príloha č. 24a k MU č. 04/2018
DA010-číselníky-verzia 4.0.17
č. položky
- 4.0.17

názov

číselníková
hodnota

popis

1.3.2./1.7.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.3.2./1.6.2

Mena

CZK

česká koruna

1.3.2./1.6.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.3.2./1.6.2

Mena

EUR

euro

1.3.2./1.6.2

Mena

GBP

britská libra

1.3.2./1.6.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.3.2./1.6.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.3.2./1.6.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.3.2./1.6.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.3.2./1.6.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.3.2./1.6.2

Mena

RON

rumunský lei

1.3.2./1.6.2

Mena

SEK

švédska koruna

1.4.

Polrok

01

1.polrok

poznámka

71

1.4.

Polrok

02

2.polrok

1.4.1.4.

Pohlavie

01

mužské

1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské

1.4.1.4.

Pohlavie

98

neznáme

1.5.1.

Nárokový doklad

01

PD DA

1.5.1.

Nárokový doklad

02

DA002

bydlisko, pobyt

1.5.1.

Nárokový doklad

03

DA007

plánovaná liečba

1.5.1.

Nárokový doklad

04

DA068

povolenie na
dopravu

1.5.1.

Nárokový doklad

05

E123

1.6.1.

Dávka vzťahujúca sa na

01

pracovný úraz

1.6.1.

Dávka vzťahujúca sa na

02

choroba z povolania

72

Príloha č. 25 k MU č. 04/2018
DA011-Potvrdenie prijatia pohľadávky na refundáciu pracovné úrazy a choroby z povolania-SR veriteľverzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 011V
p. č.

N-SED-názov položky

N-SEDčasť

popis položky N-SED

globálna

N-SEDpovinnosť
položky
P

1

typ dávky

2

kód ÚDZS

globálna

P

9999

3

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

RRRRMMDD

4

názov súboru dávky

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde
ZZ je kód zdravotnej poisťovne uvedený
v Číselníku inštitúcií (Institution
Repository), nnn je poradové číslo dávky
daného typu v kalendárnom roku, RRRR
je označenie roka, KK je označenie
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka
týka, Typ je číselné označenie dávky011V a EXT je v prípade súboru v xml je
„xml“ (príklad:
2562_001_201902_011V.xml).

5

charakter dávky

globálna

P

6

dlžnícky štát

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

7

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

8

zodpovedná osoba

globálna

P

9

Referenčné číslo globálnej
pohľadávky pridelené
veriteľským styčným orgánom
názov súboru dávky s
NSEDom 010V
Dátum prijatia globálnej
pohľadávky do dlžníckeho
styčného orgánu

globálna

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
potvrdenia o prijatí ÚDZS
osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu
číslo globálnej pohľadávky pridelené
ÚDZS

globálna

P

názov súboru, ktorým boli pohľadávky ZP
predložené úradu
RRRRMMDD

dátum splatnosti globálnej
pohľadávky SO EU
číslo individuálnej
rekapitulácie

globálna

P

RRRRMMDD

individuálna

P

Celková výška dávok v ind.
Rekapitulácii

individuálna

P

9 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
pridelené ZP podľa dohodnutého
algoritmu
celková suma poskytnutých dávok v eur

10
11

12
13

14

webová služba pre ZP

P – povinná položka
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Príloha č. 26 k MU č. 04/2018
DA016-Námietka k pohľadávke na refundáciu-pracovný úraz, choroba z povolania-SR veriteľ-verzia
4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 016V
p.č.

N-SED-názov položky

N-SED-časť

popis položky N-SED

globálna

N-SEDpovinnosť
položky
P

1

typ dávky

2

kód ÚDZS

globálna

P

9999

3

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

RRRRMMDD

4

názov súboru dávky

globálna

P

5

charakter dávky

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT,
kde ZZ je kód zdravotnej poisťovne
uvedený v Číselníku inštitúcií
(Institution Repository), nnn je
poradové číslo dávky daného typu
v kalendárnom roku, RRRR je
označenie roka, KK je označenie
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa
dávka týka, Typ je číselné
označenie dávky-016V a EXT je
v prípade súboru v xml je
„xml“ (príklad:
2562_001_201902_016V.xml).
Nová, Opravná

6

dlžnícky štát

globálna

P

7

dátum vystavenia
dokladu
zodpovedná osoba

globálna

P

globálna

P

Referenčné číslo
globálnej pohľadávky
pridelené veriteľským
styčným orgánom
poradové číslo globálnej
námietky na danú
globálnu pohľadávku na
štát

globálna

P

globálna

P

11

Celkový počet námietok

globálna

P

12

Celková suma námietok

globálna

P

13

Mena

globálna

P

14

Dátum predloženia

globálna

P

15

Priezvisko

individuálna

P

16

Meno

individuálna

P

17

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

18

Pohlavie

individuálna

P

číselník

19

OIČ v príslušnom
členskom štáte
OIČ v členskom štáte
pobytu alebo bydliska
Kód námietky

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

8
9

10

20
21

webová služba pre ZP

číselník alfa -2miestny podľa ISO
3166-1
RRRRMMDD, ide o dátum
vystavenia námietky úradom
osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu
číslo globálnej pohľadávky
pridelené ÚDZS
poradové číslo globálnej námietky
k danej globálnej pohľadávke v
tvare ff_016 , kde ff je dvojmiestne
poradové číslo - ako 01 -prvá;02druhá až 99-deväťdesiatdeviata a
016 je príznak námietky
Celkový počet individuálnych
námietok.
súčet námietok za všetky
individuálne námietky
EUR
dátum prijatia námietky z
dlžníckeho SO na ÚDZS

číselník dôvodov námietky
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22

Špecifikácia dôvodu
námietky

individuálna

PP

23

Kód námietky informácia o dátume

individuálna

PP

24

Kód námietky - iná
informácia
Duplicitná globálna
pohľadávka predložená
veriteľským styčným
orgánom
Číslo duplicitnej
individuálnej pohľadávky
pridelené veriteľským
styčným orgánom
Suma individuálnej
námietky
doklady k námietke

individuálna

PP

individuálna

PP

Ak„Kód námietky“ = „13 Duplicitná faktúra“:

individuálna

PP

Ak„Kód námietky“ = „13 Duplicitná faktúra“:

individuálna

P

25

26

27
28

29

30

V prípade špecifických dôvodov
námietky je povinná špecifikácia
dôvodu námietky. Ide o
nasledovné dôvody námietky:
„Kód námietky“ = „09 - Dávky
nesúvisia s PU“, „10 - Dávky
nesúvisia s CHzP“alebo „16 Náklady na dávky boli úplne alebo
čiastočne preplatené poistencovi“
V prípade špecifických dôvodov
námietky je údaj o dátume
povinný. Ide o nasledovné dôvody
námietky: „Kód námietky“ = „08 Osoba zomrela dňa“, alebo „17 Pohľadávka bola uplatnená po
lehote“
ak "kód námietky"="99"

Uveďte namietanú sumu z
individuálnej pohľadávky
individuálna
N
doklad v prílohe preukazujúci
opodstatnenosť námietky podľa
národného číselníka v prílohe č.5b
číslo individuálnej
individuálna
P
9 miestny VS na úhradu, číselné
rekapitulácie
označenie individuálnej
pohľadávky pridelené ZP podľa
dohodnutého algoritmu
poradové číslo
individuálna
P
podľa dohodnutého algoritmu v
ind.námietky
tvare aabcddeee_ff_016
P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
Príloha č. 26a k MU č. 04/2018

DA016-číselníky-verzia č.4.0.17
č. položky 4.0.17
1.4.1.4.

názov

popis -SK

Pohlavie

číselníková
hodnota
01

1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské

1.4.1.4.

Pohlavie

98

neznáme

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

01

Tento dokument sa nás netýka.

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

02

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

03

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

04

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

05

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

06

Kód inštitúcie je nesprávny. Prosím poskytnite
správny kód.
Identifikácia osoby na základe poskytnutých údajov
nie je možná. Prosím o preverenie.
Obdobie poskytnutia vecných dávok je mimo platnosť
nárokového dokladu.
Možné podozrenie na plánované ošetrenie. Prosím
o preverenie.
Obdobie poskytnutia vecných dávok spadá čiastočné
do obdobia nároku. Prosím o úpravu pohľadávky.

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

07

mužské

osoba nebola poistená počas obdobia čerpania
dávok. Prosím poskytnite kópiu nárokového dokladu.
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1.5.1.

Kód/dôvod námietky

08

Osoba zomrela dňa (mal by sa uviesť dátum).

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

09

dávky nesúvisia s pracovným úrazom

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

10

dávky nesúvisia s chorobou z povolania

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

11

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

12

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

13

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

14

Celková výška pohľadávky je odlišná od sumy
individuálnych pohľadávok
Celková výška ind. pohľadávky je odlišná od súčtu
dávok
Duplicitná faktúra (číslo duplicitnej faktúry by malo
byť uvedené)
prekrývanie období hospitalizácie

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

15

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

16

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

17

1.5.1.

Kód/dôvod námietky

99

Nedostatočné informácie o poskytnutých iných
dávkach. Prosím o špecifikáciu.
Náklady na dávky boli refundované v plnom rozsahu
alebo čiastočne poistencovi.
Pohľadávka predložená po lehote (mal by sa uviesť
dátum)
Iné

1.4.2/1.6.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.4.2/1.6.2

Mena

CZK

česká koruna

1.4.2/1.6.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.4.2/1.6.2

Mena

EUR

euro

1.4.2/1.6.2

Mena

GBP

britská libra

1.4.2/1.6.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.4.2/1.6.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.4.2/1.6.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.4.2/1.6.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.4.2/1.6.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.4.2/1.6.2

Mena

RON

rumunský lei

1.4.2/1.6.2

Mena

SEK

švédska koruna
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Príloha č. 27 k MU č. 04/2018
DA017-Odpoveď na námietku k pohľadávke na refundáciu pracovné úrazy a choroby z povolania-SR
veriteľ-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 017V
p.č.

N-SED-názov položky

N-SEDčasť

N-SEDpovinnosť
položky

popis položky N-SED

1

typ dávky

globálna

P

webová služba pre úrad

2

kód ZP

globálna

P

3

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution Repository),
RRRRMMDD

4

názov súboru dávky

globálna

P

5

charakter dávky

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je
kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution Repository),
nnn je poradové číslo dávky daného typu
v kalendárnom roku, RRRR je označenie
roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04),
ktorého sa dávka týka, Typ je číselné
označenie dávky-017V a EXT je v prípade
súboru v xml je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_017V.xml).
Nová, Opravná

6

dlžnícky štát

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

7

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

8

zodpovedná osoba

globálna

P

9

Referenčné číslo globálnej
pohľadávky pridelené
veriteľským styčným orgánom

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
odpovede na námietky ZP
osoba zodpovedná za správnosť účtovného
dokladu
číslo globálnej pohľadávky pridelené ÚDZS

10

poradové číslo globálnej
námietky na danú globálnu
pohľadávku na štát

globálna

P

11

Celkový počet odpovedí na
námietky
Celková suma akceptovaných
námietok

globálna

P

globálna

P

Súčet súm akceptovaných námietok za
všetky ind.pohľadávky

13

Mena

globálna

P

EUR

14

Dátum predloženia

globálna

P

Dátum predloženia odpovede zo ZP na
ÚDZS

15

Priezvisko

individuálna

P

16

Meno

individuálna

P

17

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

18

Pohlavie

individuálna

P

číselník

19

OIČ v príslušnom členskom
štáte
OIČ v členskom štáte pobytu
alebo bydliska
Kód odpovede na námietku

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

číselník odpovedí na námietku námietky

22

Dátum dopĺňajúci odpoveď na
námietku

individuálna

PP

23

Kód námietky - iná informácia

individuálna

PP

V prípade špecifických kódov odpovede sa
vyžadujú informácie o dátume.Vyplňte
nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede na
námietku“ = „03 - Námietka po lehote,
prijatá dňa“
ak "kód námietky"="99"

12

20
21

poradové číslo globálnej námietky k danej
globálnej pohľadávke v tvare ff_016 , kde ff
je dvojmiestne poradové číslo - ako 01 prvá;02-druhá až 99-deväťdesiatdeviata a
016 je príznak námietky
Celkový počet individuálnych námietok.
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24

Špecifikácia odpovede na
námietku

individuálna

PP

25

Suma uznanej námietky

individuálna

P

26

Suma dávok

individuálna

P

27

Mena

individuálna

P

28

poradové číslo ind.námietky

individuálna

P

29

poradové číslo odpovede na
ind.námietku

individuálna

P

30

doklady k odpovedi na
námietku v prílohe

individuálna

N

31

číslo individuálnej
rekapitulácie

individuálna

P

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód
odpovede na námietku“ = „02 - Čiastočné
uznanie námietky a zníženie príslušnej
pohľadávky“, „05 - faktúra musí byť
uhradená", „06 - po kontrole nejde o
duplicitu“ , „07 - v prílohe zasielame
požadované doklady" alebo -"08 - v prílohe
zasielame nárokový doklad“
Namietaná suma zo strany dlžníckej
inštitúcie, ktorá bola akceptovaná
veriteľom. Táto suma znižuje sumu
pohľadávky.
sumu dávok po zohľadnení sumy
akceptovanej námietky
mena veriteľa-eur
podľa dohodnutého algoritmu v tvare
aabcddeee_ff_016
podľa dohodnutého algoritmu v tvare
aabcddeee_ff_017
doklad v prílohe preukazujúci
opodstatnenosť pohľadávky - podľa
národného číselníka v prílohe č.5b obsahuje
nárokové doklady , vybrané SEDy k
zániku/zmene nároku a registrácie, doklady
o bydlisku, doklady poistení v inom štáte
ap.
9 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
pridelené ZP podľa dohodnutého algoritmu

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka

Príloha č. 27a k MU č. 04/2018
DA017-číselníky-verzia 4.0.17
č.položky - 4.0.17

názov

číselníková
hodnota

popis -SK

1.5.2./1.6.2.

Mena

BGN

bulharský leva

1.5.2./1.6.2.

Mena

CZK

česká koruna

1.5.2./1.6.2.

Mena

DKK

dánska koruna

1.5.2./1.6.2.

Mena

EUR

euro

1.5.2./1.6.2.

Mena

GBP

britská libra

1.5.2./1.6.2.

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.5.2./1.6.2.

Mena

HUF

maďarský forint

1.5.2./1.6.2.

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.5.2./1.6.2.

Mena

ISK

islandská koruna

1.5.2./1.6.2.

Mena

PLN

poľský zlotý

1.5.2./1.6.2.

Mena

RON

rumunský lei

1.5.2./1.6.2.

Mena

SEK

švédska koruna

1.4.1.4.

Pohlavie

01

mužské

1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské

1.4.1.4.

Pohlavie

98

neznáme

1.5.1.

Kód odpovede na námietku

01

Plné uznanie námietky a zníženie
príslušnej pohľadávky

1.5.1.

Kód odpovede na námietku

02

Čiastočné uznanie námietky a zníženie
príslušnej pohľadávky
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Námietka po lehote, prijatá dňa [zadať
dátum]

1.5.1.

Kód odpovede na námietku

03

1.5.1.

Kód odpovede na námietku

04

1.5.1.

Kód odpovede na námietku

05

Aktualizovali sa požadované informácie
Podľa pripojených dokladov sa
pohľadávka musí zaplatiť

1.5.1.
1.5.1.
1.5.1.
1.5.1.

Kód odpovede na námietku
Kód odpovede na námietku
Kód odpovede na námietku
Kód odpovede na námietku

06
07
08
99

Po kontrole sa nenašla žiadna duplicitná
faktúra
V prílohe zasielame požadované doklady
V prílohe zasielame nárokový doklad
V prílohe zasielame požadované doklady
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DA012-Dobropis k pohľadávke na refundáciu pracovné úrazy a
choroby z povolania-SR veriteľ-verzia 4.0.17

Príloha č. 28 k MU č.04/2018

dátová štruktúra N-SEDu 012V
p.č.

N-SED-názov položky

N-SED-časť

N-SEDpovinnosť
položky

popis položky N-SED

1

typ dávky

globálna

P

webová služba pre ÚDZS

2

kód ZP

globálna

P

kód zdravotnej poisťovne
uvedený v Číselníku inštitúcií
(Institution Repository),

3

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

RRRRMMDD

4

názov súboru dávky

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT,
kde ZZ je kód zdravotnej
poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository),
nnn je poradové číslo dávky
daného typu v kalendárnom roku,
RRRR je označenie roka, KK je
označenie štvrťroka (01 – 04),
ktorého sa dávka týka, Typ je
číselné označenie dávky-012V
a EXT je v prípade súboru v xml
je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_012V.xml).

5

charakter dávky

globálna

P

Nová, Opravná

6

dlžnícky štát

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO
3166-1

7

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

8

zodpovedná osoba

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum
vystavenia dobropisu ZP
osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu

9

Referenčné číslo globálnej
pohľadávky pridelené
veriteľským styčným orgánom

globálna

P

10

celkový počet dobropisov

globálna

P

11

Celková suma dobropisov

globálna

P

12

Mena

globálna

P

súčet súm individuálnych
dobropisov
eur

13

globálna

P

RRRRMMDD

14

Dátum predloženia dobropisov
zo ZP na ÚDZS
Priezvisko

individuálna

P

15

Meno

individuálna

P

16

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

17

Pohlavie

individuálna

P

číselník

18

individuálna

P

individuálna

N

20

OIČ v príslušnom členskom
štáte
OIČ v členskom štáte pobytu
alebo bydliska
Povaha dávok

individuálna

P

číselník

21

celková suma ind.dobropisu

individuálna

P

súčet dobropisovaných dávok

22

mena

individuálna

P

eur

23

dávky dobropisované od

individuálna

P

RRRRMMDD

24

dávky dobropisované do

individuálna

P

RRRRMMDD

19

číslo globálnej pohľadávky
pridelené úradom
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25

Suma za lekárske ošetrenie

individuálna

N

26

Suma za lieky

individuálna

N

27

Suma za zubné ošetrenie

individuálna

N

28

Suma za dlhodobú starostlivosť

individuálna

N

29

hospitalizácia od

individuálna

PP

30

hospitalizácia do

individuálna

PP

31

Suma za hospitalizáciu

individuálna

N

32

popis iných dávok

individuálna

PP

33

suma za iné dávky

individuálna

N

34

číslo individuálnej rekapitulácie

individuálna

P

9 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej
pohľadávky pridelené ZP podľa
dohodnutého algoritmu

35

číslo dobropisu

individuálna

P

10 miestne označenie dobropisu
pridelené ZP podľa dohodnutého
algoritmu v tvare xaabddeeee

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
Príloha č. 28a k MU č.04/2018
DA012-číselníky-verzia 4.0.17
č. položky 4.0.17

názov

číselníková hodnota

popis -SK

1.4.2./1.6.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.4.2./1.6.2

Mena

CZK

česká koruna

1.4.2./1.6.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.4.2./1.6.2

Mena

EUR

euro

1.4.2./1.6.2

Mena

GBP

britská libra

1.4.2./1.6.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.4.2./1.6.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.4.2./1.6.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.4.2./1.6.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.4.2./1.6.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.4.2./1.6.2

Mena

RON

rumunský lei

1.4.2./1.6.2

Mena

SEK

švédska koruna

1.4.1.4.

Pohlavie

01

mužské

1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské

1.4.1.4.

Pohlavie

98

neznáme

1.5.1.

Dávka vzťahujúca sa na

01

pracovný úraz

1.4.1.4.

Dávka vzťahujúca sa na

02

choroba z povolania
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Príloha č. 29 k MU č.04/2018
DA012C-Námietka k dobropisu k pohľadávke na refundáciu pr.úrazy a choroby z povolania-SR veriteľverzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 012CV
p. č. N-SED-názov položky

N-SED-časť

N-SEDpovinnosť
položky

popis položky N-SED

1

typ dávky

globálna

P

webová služba pre ZP

2

kód ÚDZS

globálna

P

9999

3

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

RRRRMMDD

4

názov súboru dávky

globálna

P

5

charakter dávky

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde
ZZ je kód zdravotnej poisťovne uvedený
v Číselníku inštitúcií (Institution
Repository), nnn je poradové číslo dávky
daného typu v kalendárnom roku, RRRR
je označenie roka, KK je označenie
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka
týka, Typ je číselné označenie dávky012CV a EXT je v prípade súboru v xml
je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_012CV.xml).
Nová, Opravná

6

dlžnícky štát

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

7

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

8

zodpovedná osoba

globálna

P

9

Referenčné číslo globálnej
pohľadávky pridelené
veriteľským styčným orgánom

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
námietky k dobropisu úradom
osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu
číslo globálnej pohľadávky pridelené
úradom

10

celkový počet námietok k
dobropisom
Celková suma námietok k
dobropisom
Mena

globálna

P

globálna

P

globálna

P

súčet súm námietok k individuálnym
dobropisom
eur

globálna

P

RRRRMMDD

14

Dátum predloženia námietok k
dobropisom z ÚDZS do ZP
Priezvisko

individuálna

P

15

Meno

individuálna

P

16

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

17

Pohlavie

individuálna

P

číselník

18

individuálna

P

individuálna

N

20

OIČ v príslušnom členskom
štáte
OIČ v členskom štáte pobytu
alebo bydliska
Povaha dávok

individuálna

P

číselník

21

Kód námietky k dobropisu

individuálna

P

číselník

22

individuálna

PP

ak kod námiekty =99

23

kód námietky k dobropisu =
INE
celková suma ind.námietky

individuálna

P

24

celková suma ind.dobropisu

individuálna

P

suma námietky k dobropisu z pohľadu
dlžníka, pôvodný dobropis je znížený o
túto sumu
aktuálna suma ind. dobropisu po
zohľadnení celkovej sumy ind.námietky

25

číslo individuálnej rekapitulácie

individuálna

P

11
12
13

19

9 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
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26

číslo dobropisu

individuálna

pridelené ZP podľa dohodnutého
algoritmu
10 miestne označenie dobropisu
pridelené ZP v tvare xaabddeeee
doplnené o príznak 012C

P

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
Príloha č. 29a k MU č. 04/2018
DA012C-číselníky-verzia 4.0.17
č. položky

názov

číselníková
hodnota

popis - SK

1.5.2./1.7.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.5.2./1.7.2

Mena

CZK

česká koruna

1.5.2./1.7.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.5.2./1.7.2

Mena

EUR

euro

1.5.2./1.7.2

Mena

GBP

britská libra

1.5.2./1.7.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.5.2./1.7.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.5.2./1.7.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.5.2./1.7.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.5.2./1.7.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.5.2./1.7.2

Mena

RON

rumunský lei

1.5.2./1.7.2

Mena

SEK

švédska koruna

1.4.1.4.

Pohlavie

01

mužské

1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské

1.4.1.4.

Pohlavie

98

neznáme

1.5.

Kód námietky k dobropisu

01

Zodpovedajúca pohľadávka nebola nájdená

1.5.

Kód námietky k dobropisu

02

dobropis je vyšší ako suma pohľadávky

1.5.

Kód námietky k dobropisu

03

pohľadávka bola namietnutá

1.5.

Kód námietky k dobropisu

99

iné
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Príloha č. 30 k MU č.04/2018
DA012RV-Odpoveď na námietku k dobropisu k pohľadávke na refundáciu pr.úrazy a choroby z
povolania-SR veriteľ-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 012RV
p. č. N-SED-názov položky

popis položky N-SED

kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution
Repository),
RRRRMMDD

1

typ dávky

globálna

N-SEDpovinnosť
položky
P

2

kód ZP

globálna

P

3

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

4

názov súboru dávky

globálna

P

5

charakter dávky

globálna

P

6

dlžnícky štát

globálna

P

7

dátum vystavenia dokladu

globálna

P

8

zodpovedná osoba

globálna

P

9

Referenčné číslo globálnej
pohľadávky pridelené veriteľským
styčným orgánom

globálna

P

10

celkový počet odpovedí na námietku
k dobropisom

globálna

P

11

Celková suma akceptovaných
námietok k dobropisom

globálna

P

súčet súm akceptovaných námietok
k individuálnym dobropisom

12

celková suma dobropisov

globálna

P

13

Mena

globálna

P

upravená suma dobropisov po
zohľadnení námietok eur
eur

14

Dátum predloženia odpovedí k
námietkam k dobropisom zo ZP do
ÚDZS

globálna

P

RRRRMMDD

15

Priezvisko

individuálna

P

16

Meno

individuálna

P

17

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

18

Pohlavie

individuálna

P

číselník

19

OIČ v príslušnom členskom štáte

individuálna

P

20

OIČ v členskom štáte pobytu alebo
bydliska
Kód odpovede na námietku k
dobropisu
kód námietky k dobropisu = INE

individuálna

N

individuálna

P

číselník

individuálna

PP

ak kod námietky =99

opravené číslo zodpovedajúcej
pohľadávky

individuálna

PP

ak Kód odpovede = 01,tak sa
uvádza číslo individuálnej

21
22
23

N-SED-časť

webová služba pre úrad

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT,
kde ZZ je kód zdravotnej poisťovne
uvedený v Číselníku inštitúcií
(Institution Repository), nnn je
poradové číslo dávky daného typu
v kalendárnom roku, RRRR je
označenie roka, KK je označenie
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka
týka, Typ je číselné označenie
dávky-012RV a EXT je v prípade
súboru v xml je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_012RV.xml).
Nová, Opravná
číselník alfa -2miestny podľa ISO
3166-1
RRRRMMDD, ide o dátum
vystavenia odpovede na námietku k
dobropisu ZP
osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu
číslo globálnej pohľadávky pridelené
úradom
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rekapitulácie pridelené ZP
24

Individuálna suma akceptovanej
námietky k dobropisu;

individuálna

PP

25

Výška individuálnych uznaných
námietok k dobropisom podľa dávok

individuálna

PP

26

Suma za lekárske ošetrenie

individuálna

N

27

Suma za lieky

individuálna

N

28

Suma za zubné ošetrenie

individuálna

N

29

Suma za dlhodobú starostlivosť

individuálna

N

30

hospitalizácia od

individuálna

PP

31

hospitalizácia do

individuálna

PP

32

Suma za hospitalizáciu

individuálna

N

33

opis iných dávok

individuálna

PP

34

suma za iné dávky

individuálna

N

číslo individuálnej rekapitulácie

individuálna

P

uvádza sa suma uznanej námietky k
dobropisu veriteľom ak „Kód
odpovede na námietku k dobropisu“
= „03 - Akceptujeme námietku“:
ak „Kód odpovede na námietku k
dobropisu“ = „02 - Oprava
dobropisu“.Uvádza sa suma
akceptovanej korekcie dobropisu.
Skutočná suma akceptovanej
námietky dobropisu v mene veriteľa eur

9 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
pridelené ZP podľa dohodnutého
algoritmu
36
číslo dobropisu
individuálna
P
10 miestne označenie dobropisu
pridelené ZP podľa dohodnutého
algoritmu v tvare xaabddeeee
doplnené o príznak 012R
P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
35

Príloha č. 30a k MU č. 04/2018
DA012RV-číselníky-verzia 4.0.17
č. položky

názov

popis -SK

Mena

číselníková
hodnota
BGN

1.6.2./1.7.1.2
1.6.2./1.7.1.2

Mena

CZK

česká koruna

1.6.2./1.7.1.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.6.2./1.7.1.2

Mena

EUR

euro

1.6.2./1.7.1.2

Mena

GBP

britská libra

1.6.2./1.7.1.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.6.2./1.7.1.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.6.2./1.7.1.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.6.2./1.7.1.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.6.2./1.7.1.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.6.2./1.7.1.2

Mena

RON

rumunský lei

1.6.2./1.7.1.2

Mena

SEK

švédska koruna

1.4.1.4.

Pohlavie

01

mužské

1.4.1.4.

Pohlavie

02

ženské

1.4.1.4.

Pohlavie

98

neznáme

bulharský leva
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1.5.

Kód odpovede na námietku
k dobropisu

01

Opravené číslo zodpovedajúcej
pohľadávky

1.5.

Kód odpovede na námietku
k dobropisu
Kód odpovede na námietku
k dobropisu
Kód odpovede na námietku
k dobropisu

02

Korekcia dobropisu

03

Námietka akceptovaná

99

iné

1.5.
1.5.

86

Príloha č. 31 k MU č. 04/2018
DA018V-Zoznam uznaných pohľadávok na refundáciu prac.úrazy a choroby z povolania-SR veriteľverzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 091V
p. č.

N-SED-názov položky

N-SED-časť

N-SEDpovinnosť
položky

popis položky N-SED

1

typ dávky

globálna

P

webová služba pre ZP

2

kód ÚDZS

globálna

P

9999

3

globálna

P

RRRRMMDD

4

dátum vytvorenia
dávky
názov súboru dávky

globálna

P

5

charakter dávky

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je
kód zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository), nnn je
poradové číslo dávky daného typu
v kalendárnom roku, RRRR je označenie roka,
KK je označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého
sa dávka týka, Typ je číselné označenie
dávky-018V a EXT je v prípade súboru v xml
je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_S018V.xml).
Nová, Opravná

6

dlžnícky štát

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

7

dátum vystavenia
dokladu
zodpovedná osoba

globálna

P

globálna

P

9

Referenčné číslo
globálnej pohľadávky
pridelené veriteľským
styčným orgánom

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
zoznamu uznaných pohľadávok úradom
osoba zodpovedná za správnosť účtovného
dokladu
Jedinečné číslo zaslanej globálnej
pohľadávky, ktoré pridelil úrad

10

Referenčné číslo
globálnej platby
pridelené úradom

globálna

P

Jedinečné číslo zaslanej globálnej platby v
tvare aabcddee_ff_018, ktoré pridelil úrad
podľa dohodnutého algoritmu

11

Celkový počet
individuálnych platieb
celková suma platby
na ZP
mena veriteľa

globálna

P

globálna

P

celkový počet individuálnych pohľadávok,
ktoré uznala dlžnícka inštitúcia
súčet individuálnych platieb

globálna

P

eur

14

číslo individuálnej
rekapitulácie

individuálna

P

9 miestny VS na úhradu, číselné označenie
individuálnej pohľadávky pridelené ZP podľa
dohodnutého algoritmu

15

suma ind. rekapitulácie
na úhradu

individuálna

P

v eur, uznaná výška úhrady z DA010 po
zohľadnení uznanej námietky DA017,
dobropisu DA012 a odpovede na námietku k
dobropisu DA012R

8

12
13

P – povinná položka
Príloha č. 31a k MU č. 04/2018
DA018V-číselníky-verzia 4.0.17
č. položky

názov

číselníková hodnota

popis -SK

1.4.2./1.5.2

Mena

BGN

bulharský leva

1.4.2./1.5.2

Mena

CZK

česká koruna

1.4.2./1.5.2

Mena

DKK

dánska koruna

1.4.2./1.5.2

Mena

EUR

euro
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1.4.2./1.5.2

Mena

GBP

britská libra

1.4.2./1.5.2

Mena

HRK

chorvátska kuna

1.4.2./1.5.2

Mena

HUF

maďarský forint

1.4.2./1.5.2

Mena

CHF

švajčiarsky frank

1.4.2./1.5.2

Mena

ISK

islandská koruna

1.4.2./1.5.2

Mena

PLN

poľský zlotý

1.4.2./1.5.2

Mena

RON

rumunský lei

1.4.2./1.5.2

Mena

SEK

švédska koruna

88

Príloha č. 32 MU č. 04/2018
DA010 Pohľadávka na refundáciu pracovné úrazy a choroby z povolania-SR dlžník-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 010D
p. č. N-SED-názov
položky

N-SEDčasť

N-SEDpovinnosť
položky

popis položky N-SED

1

typ dávky

globálna

P

webová služba pre ZP

2

kód ÚDZS

globálna

P

9999

3

dátum
vytvorenia
dávky
názov súboru
dávky

globálna

P

RRRRMMDD

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód zdravotnej
poisťovne uvedený v Číselníku inštitúcií (Institution
Repository), nnn je poradové číslo dávky daného typu
v kalendárnom roku, RRRR je označenie roka, KK je
označenie štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka týka, Typ je
číselné označenie dávky-010D a EXT je v prípade súboru
v xml je „xml“ (príklad: 2562_001_201902_010D.xml).

charakter
dávky
veriteľský štát

globálna

P

Nová, Opravná

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

dátum
vystavenia
dokladu
zodpovedná
osoba
Referenčné
číslo globálnej
pohľadávky
pridelené
úradom
Celkový počet
individuálnych
pohľadávok
Celková suma
individuálnych
pohľadávok
Mena

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia individuálnej
rekapitulácie.

globálna

P

osoba zodpovedná za správnosť účtovného dokladu

globálna

P

číslo , ktoré pridelil globálnej pohľadávke dlžníckeho
styčného orgánu úrad v tvare aacddee_010 podľa
dohodnutého algoritmu

globálna

P

globálna

P

v mene veriteľa

globálna

P

mena veriteľského štátu alebo EUR v prípade vybraných
štátov

globálna

PP

v EUR

14

Celková suma
individuálnych
pohľadávok v
EUR, ak
cudzia mena
iná ako EUR
Polrok

globálna

P

polrok, ktorého sa pohľadávky týkajú

15

Rok

globálna

P

rok, ktorého sa pohľadávky týkajú

16

Dátum
predloženia
dátum
doručenia
globálnej
pohľadávky
zo SO EU
prepočítací
kurz
identifikačné
číslo VI

globálna

P

dátum predloženia globálnej pohľadávky z ÚDZS do ZP

globálna

P

dátum, kedy bola globálna pohľadávka doručená ÚDZS
v tvare RRRRMMDD

globálna

P

kurz ECB ev. národnej banky iného členského štátu

individuálna

P

4

5
6
7

8
9

10

11

12
13

17

18
19
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20

názov VI

individuálna

P

21

identifikačné
číslo DI
názov DI

individuálna

P

individuálna

P

individuálna

P

24

Dátum
zaznamenania
pohľadávky
veriteľskou
inštitúciou
Priezvisko

individuálna

P

25

Meno

individuálna

P

26

Dátum
narodenia
Pohlavie

individuálna

P

RRRRMMDD

individuálna

P

číselník

individuálna

P

individuálna

N

30

OIČ v
príslušnom
členskom
štáte
OIČ v
členskom
štáte pobytu
alebo bydliska
Doklad

individuálna

P

číselník

31

Platnosť od

individuálna

P

RRRRMMDD, všetky doklady

32

Platnosť do

individuálna

PP

RRRRMMDD

33

Dátum
vydania
nárokového
dokladu
Celková výška
dávok
povaha dávok

individuálna

P

Pri všetkých nárokových dokladoch

individuálna

P

celková suma poskytntuých dávok v mene veriteľa

individuálna

P

číselník

obdobie
dávok od
obdobie
dávok do
Suma za
lekárske
ošetrenie v
cudzej mene
Suma za lieky
v cudzej mene
Suma za
zubné
ošetrenie v
cudzej mene
Suma za
dlhodobú
starostlivosť v
cudzej mene
hospitalizácia
od
hospitalizácia
do
Suma za
hospitalizáciu
v cudzej mene
popis iných
dávok

individuálna

P

RRRRMMDD

individuálna

P

RRRRMMDD

individuálna

N

PAS, ŠAS (výkony plus pripočítateľné položky, A lieky),
náklady na kapitáciu

individuálna

N

lieky (len receptové)

individuálna

N

stomatologická ZS (mimo zubných náhrad)

individuálna

N

Nevykazuje sa

individuálna

PP

individuálna

PP

individuálna

N

RRRRMMDD, ak suma za hospitalizáciu je rovná alebo
väčšia 0
RRRRMMDD, ak suma za hospitalizáciu je rovná alebo
väčšia 0
hospitalizácia vrátane kúpeľnej starostlivosti

individuálna

PP

22
23

27
28

29

34
35
36
37
38

39
40

41

42
43
44

45

ak suma za iné dávky je rovná alebo väčšia 0, popis iných
dávok skratky
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46

suma za iné
dávky v
cudzej mene

individuálna

N

47

cudzia mena

individuálna

P

48

číslo
individuálnej
rekapitulácie
suma
individuálnej
rekapitulácie v
EUR
splatnosť

individuálna

P

9 miestny VS na úhradu, číselné označenie individuálnej
pohľadávky pridelené ÚDZS podľa dohodnutého algoritmu

individuálna

P

v EUR

individuálna

P

lehota v kalendárnych dňoch

49

50

zdravotnícke pomôcky, LSPP, SVaLZ, doprava, ZZS, zubné
náhrady, ŠZM, ošetrovateľská ZS, zdravotný výkony v DSS
(do času kým nebude účinné nové nariadenie, ktoré
rozširuje vecný rozsah o dávky DDS) a iné bližšie
nešpecifikované
mena veriteľského štátu

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
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Príloha č. 33 k MU č. 04/2018
DA018-Zoznam uznaných pohľadávok na refundáciu prac.úrazy a choroby z povolania-SR dlžníkverzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 018D
p. č.

N-SED-názov položky

N-SED-časť

popis položky N-SED

globálna

N-SEDpovinnosť
položky
P

1

typ dávky

2

kód ZP

globálna

P

globálna

P

4

dátum vytvorenia
dávky
názov súboru dávky

kód zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository),
RRRRMMDD

3

globálna

P

5

charakter dávky

globálna

P

Nová, Opravná

6

veriteľský štát

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

7

dátum vystavenia
dokladu
zodpovedná osoba

globálna

P

globálna

P

9

Referenčné číslo
globálnej pohľadávky
pridelené úradom

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia zoznamu
uznaných pohľadávok ZP
osoba zodpovedná za správnosť účtovného
dokladu
číslo , ktoré pridelil globálnej pohľadávke
dlžníckeho styčného orgánu úrad v tvare
aacddee_010 podľa dohodnutého algoritmu

10

Referenčné číslo
globálnej platby
pridelené ZP

globálna

P

Jedinečné číslo zaslanej globálnej platby v tvare
aabcddee_ff_018, ktoré pridelila ZP podľa
dohodnutého algoritmu

11

Celkový počet
individuálnych platieb
celková suma platby
do ÚDZS
mena úhrady

globálna

P

globálna

P

celkový počet individuálnych pohľadávok, ktoré
uznala ZP
súčet individuálnych platieb

globálna

P

eur

14

číslo individuálnej
rekapitulácie

individuálna

P

9 miestny VS na úhradu, číselné označenie
individuálnej pohľadávky pridelené úradom podľa
dohodnutého algoritmu

15

suma ind.
rekapitulácie na
úhradu

individuálna

P

v eur, uznaná výška úhrady z DA010 po
zohľadnení uznanej námietky DA017, dobropisu
DA012, odpovede na námietku k dobropisu
DA012R

8

12
13

webová služba pre úrad

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód
zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository), nnn je poradové
číslo dávky daného typu v kalendárnom roku,
RRRR je označenie roka, KK je označenie
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka týka, Typ je
číselné označenie dávky-018D a EXT je
v prípade súboru v xml je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_018D.xml).

P – povinná položka
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Príloha č. 34 k MU č. 04/2018
DA016-Námietka k pohľadávke na refundáciu-pracovný úraz , choroba z povolania-SR dlžník-verzia
4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 016D
p. č.

N-SED-názov položky

N-SED-časť

popis položky N-SED

globálna

N-SEDpovinnosť
položky
P

1

typ dávky

2

kód ZP

globálna

P

globálna

P

4

dátum vytvorenia
dávky
názov súboru dávky

kód zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository),
RRRRMMDD

3

globálna

P

5

charakter dávky

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód
zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku
inštitúcií (Institution Repository), nnn je poradové
číslo dávky daného typu v kalendárnom roku,
RRRR je označenie roka, KK je označenie
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka týka, Typ je
číselné označenie dávky-016D a EXT je
v prípade súboru v xml je „xml“ (príklad:
2562_001_201902_016D.xml).
Nová, Opravná

6

veriteľský štát

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

7

dátum vystavenia
dokladu
zodpovedná osoba

globálna

P

globálna

P

9

referenčné číslo
globálnej pohľadávky
pridelené ÚDZS

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia námietky
ZP
osoba zodpovedná za správnosť účtovného
dokladu
číslo , ktoré pridelil globálnej pohľadávke
dlžníckeho styčného orgánu úrad v tvare
aacddee_010 podľa dohodnutého algoritmu

10

poradové číslo
globálnej námietky na
danú globálnu
pohľadávku na štát
Celkový počet
námietok
Celková suma
námietok do SO EU

globálna

P

v tvare ff_016

globálna

P

Celkový počet individuálnych námietok.

globálna

P

súčet námietok za všetky individuálne námietky v
mene veriteľa

13

Mena

globálna

P

v mene veriteľského štátu

14

15

Celková suma
námietok do SO EU v
eur
Dátum predloženia

globálna

P

16

Priezvisko

individuálna

P

17

Meno

individuálna

P

18

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

19

Pohlavie

individuálna

P

číselník

20

OIČ v príslušnom
členskom štáte
OIČ v členskom štáte
pobytu alebo bydliska

individuálna

P

individuálna

N

Kód námietky

individuálna

P

8

11
12

21
22

webová služba pre ÚDZS

súčet námietok za všetky individuálne námietky v
eur
dátum prijatia námietky zo ZP ako dlžníckej PI na
ÚDZS

číselník dôvodov námietky
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23

Špecifikácia dôvodu
námietky

individuálna

PP

24

Kód námietky informácia o dátume

individuálna

PP

25

Kód námietky - iná
informácia
Duplicitná globálna
pohľadávka
predložená
veriteľským styčným
orgánom
Číslo duplicitnej
individuálnej
pohľadávky pridelené
veriteľským styčným
orgánom
Suma individuálnej
námietky
doklady k námietke

individuálna

PP

V prípade špecifických dôvodov námietky je
povinná špecifikácia dôvodu námietky. Ide o
nasledovné dôvody námietky: „Kód námietky“ =
„09 - Dávky nesúvisia s PU“, „10 - Dávky
nesúvisia s CHzP“alebo „16 -Náklady na dávky
boli úplne alebo čiastočne preplatené poistencovi“
V prípade špecifických dôvodov námietky je údaj
o dátume povinný. Ide o nasledovné dôvody
námietky: „Kód námietky“ = „08 - Osoba zomrela
dňa“, alebo „17 - Pohľadávka bola uplatnená po
lehote“
ak "kód námietky"="99"

individuálna

PP

Ak„Kód námietky“ = „13 - Duplicitná faktúra“:

individuálna

PP

Ak„Kód námietky“ = „13 - Duplicitná faktúra“:

individuálna

P

26

27

Uveďte namietanú sumu z individuálnej
pohľadávky
29
individuálna
N
doklad v prílohe preukazujúci opodstatnenosť
námietky podľa národného číselníka v prílohe
č.5b
30
číslo individuálnej
individuálna
P
9 miestny VS na úhradu, číselné označenie
rekapitulácie
individuálnej pohľadávky pridelené úradom podľa
dohodnutého algoritmu
31
poradové číslo
individuálna
P
podľa dohodnutého algoritmu v tvare
ind.námietky
aabcddeee_ff_016
P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
28
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Príloha č. 35 k MU č. 04/2018
DA017-Odpoveď na námietku k pohľadávke na refundáciu pracovné úrazy a choroby z povolania-SR
dlžník-verzia 4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 017D
p. č. N-SED-názov položky

popis položky N-SED

1

typ dávky

globálna

N-SEDpovinnosť
položky
P

2

kód ÚDZS

globálna

P

9999

3

dátum vytvorenia dávky

globálna

P

RRRRMMDD

4

názov súboru dávky

globálna

P

5

charakter dávky

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ
je kód zdravotnej poisťovne uvedený v
Číselníku inštitúcií (Institution
Repository), nnn je poradové číslo dávky
daného typu v kalendárnom roku, RRRR
je označenie roka, KK je označenie
štvrťroka (01 – 04), ktorého sa dávka
týka, Typ je číselné označenie dávky0017D a EXT je v prípade súboru v xml je
„xml“ (príklad:
2562_001_201902_017D.xml).
Nová, Opravná

6

veriteľský štát

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

7

referenčné číslo globálnej
pohľadávky pridelené ÚDZS

globálna

P

8

globálna

P

9

poradové číslo globálnej
námietky na danú globálnu
pohľadávku na štát
dátum vystavenia dokladu

číselné označenie globálnej pohľadávky
pridelené ÚDZS podľa dohodnutého
algoritmu
v tvare ff_016

globálna

P

10

zodpovedná osoba

globálna

P

11

Celkový počet odpovedí na
námietky
Celková suma akceptovaných
námietok

globálna

P

globálna

P

13

Mena veriteľa

globálna

P

14

globálna

P

v eur

globálna

P

RRRRMMDD

16

Celková suma akceptovaných
námietok v eur
Dátum predloženia odpovede z
ÚDZS na ZP
Priezvisko

individuálna

P

17

Meno

individuálna

P

18

Dátum narodenia

individuálna

P

19

Pohlavie

individuálna

P

20

OIČ v príslušnom členskom
štáte
OIČ v členskom štáte pobytu
alebo bydliska
Kód odpovede na námietku

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

12

15

21
22

N-SED-časť

webová služba pre ZP

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia
odpovede na námietku úradom
osoba zodpovedná za správnosť
účtovného dokladu

v mene veriteľa

číselník
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23

Dátum dopĺňajúci odpoveď na
námietku

individuálna

PP

24

Kód námietky - iná informácia

individuálna

PP

25

Špecifikácia odpovede na
námietku

individuálna

PP

26

Suma uznanej námietky

individuálna

P

27

Suma dávok

individuálna

P

28

Mena

individuálna

P

29

poradové číslo ind.námietky

individuálna

P

30
31

32

V prípade špecifických kódov odpovede
sa vyžadujú informácie o dátume.Vyplňte
nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede na
námietku“ = „03 - Námietka po lehote,
prijatá dňa“
ak "kód námietky"="99"
Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód
odpovede na námietku“ = „02 Čiastočné uznanie námietky a zníženie
príslušnej pohľadávky“, „05 - faktúra
musí byť uhradená", „06 - po kontrole
nejde o duplicitu“ , „07 - v prílohe
zasielame požadované doklady" alebo "08 - v prílohe zasielame nárokový
doklad“
Namietaná suma zo strany dlžníckej
inštitúcie, ktorá bola akceptovaná
veriteľom. Táto suma znižuje sumu
pohľadávky.
sumu dávok po zohľadnení sumy
akceptovanej námietky
mena veriteľa-eur

podľa dohodnutého algoritmu v tvare
aabcddeee_ff_016
poradové číslo odpovede na
individuálna P
podľa dohodnutého algoritmu v tvare
ind.námietku
aabcddeee_ff_017
doklady k odpovedi na
individuálna N
doklad v prílohe preukazujúci
námietku v prílohe
opodstatnenosť pohľadávky - podľa
národného číselníka v prílohe č.5b
obsahuje nárokové doklady , vybrané
SEDy k zániku/zmene nároku a
registrácie, doklady o bydlisku, doklady
poistení v inom štáte ap.
číslo individuálnej rekapitulácie individuálna P
9 miestny VS na úhradu, číselné
označenie individuálnej pohľadávky
pridelené úradom podľa dohodnutého
algoritmu
P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
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Príloha č. 36 k MU č. 04/2018
DA012-Dobropis k pohľadávke na refundáciu pracovné úrazy a choroby z povolania-SR dlžník-verzia
4.0.17
dátová štruktúra N-SEDu 012D
p. č. N-SED-názov
položky

popis položky N-SED

1

typ dávky

globálna

N-SEDpovinnosť
položky
P

2

kód ÚDZS

globálna

P

9999

3

globálna

P

RRRRMMDD

4

dátum vytvorenia
dávky
názov súboru dávky

globálna

P

ZZZZ_nnn_RRRRKK_TYP_EXT, kde ZZ je kód
zdravotnej poisťovne uvedený v Číselníku inštitúcií
(Institution Repository), nnn je poradové číslo dávky
daného typu v kalendárnom roku, RRRR je
označenie roka, KK je označenie štvrťroka (01 – 04),
ktorého sa dávka týka, Typ je číselné označenie
dávky-012D a EXT je v prípade súboru v xml je
„xml“ (príklad: 2562_001_201902_012D.xml).

5

charakter dávky

globálna

P

Nová, Opravná

6

veriteľský štát

globálna

P

číselník alfa -2miestny podľa ISO 3166-1

7

dátum vystavenia
dokladu
zodpovedná osoba

globálna

P

globálna

P

RRRRMMDD, ide o dátum vystavenia dobropisu
úradom
osoba zodpovedná za správnosť účtovného dokladu

Referenčné číslo
globálnej pohľadávky
pridelené veriteľským
styčným orgánom
celkový počet
dobropisov
Celková suma
dobropisov v mene
veriteľa
Mena

globálna

P

číslo globálnej pohľadávky pridelené úradom

globálna

P

globálna

P

súčet súm individuálnych dobropisov v cudzej mene

globálna

P

mena veriteľa

globálna

P

eur

globálna

P

RRRRMMDD

15

Celková suma
dobropisov v eur
Dátum predloženia
dobropisov z ÚDZS
na ZP
Priezvisko

individuálna

P

16

Meno

individuálna

P

17

Dátum narodenia

individuálna

P

RRRRMMDD

18

Pohlavie

individuálna

P

číselník

19

OIČ v príslušnom
členskom štáte
OIČ v členskom štáte
pobytu alebo
bydliska
Povaha dávok

individuálna

P

individuálna

N

individuálna

P

číselník

celková suma
ind.dobropisu
mena

individuálna

P

súčet dobropisovaných dávok v mene veriteľa

individuálna

P

mena veriteľa

dávky dobropisované
od
dávky dobropisované
do

individuálna

P

RRRRMMDD

individuálna

P

RRRRMMDD

8
9

10
11

12
13
14

20

21
22
23
24
25

N-SEDčasť

webová služba pre ZP
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Suma za lekárske
ošetrenie
Suma za lieky

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

individuálna

N

30

Suma za zubné
ošetrenie
Suma za dlhodobú
starostlivosť
hospitalizácia od

individuálna

PP

31

hospitalizácia do

individuálna

PP

32

individuálna

N

33

Suma za
hospitalizáciu
popis iných dávok

individuálna

PP

34

suma za iné dávky

individuálna

N

35

celková suma
ind.dobropisu v eur
číslo individuálnej
rekapitulácie

individuálna

P

eur

individuálna

P

9 miestny VS na úhradu, číselné označenie
individuálnej pohľadávky pridelené úradom podľa
dohodnutého algoritmu

číslo dobropisu

individuálna

P

10 miestne označenie dobropisu pridelené úradom v
tvare xaabddeeee podľa dohodnutého algoritmu

26
27
28
29

36

37

P – povinná položka, N – nepovinná položka, PP – podmienečne povinná položka
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Metodické usmernenie
č. 07/01/2015
Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok
centrálneho registra poistencov
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 2 písm. k)
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 (ďalej len „ZP“), dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok CRP a zodpovedajúce
kontroly, ktoré sa pri spracovaní dávok zo ZP v CRP vykonávajú.
Čl. 2
Terminológia a používané skratky
V metodickom usmernení sú použité nasledovné skratky a pojmy:
zákon č. 580/2004 Z. z.

CRP

ZP

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
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
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 (MV 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
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REGOB
NRP
INT

CHAR

VARCHAR
DATE

register obyvateľov SR MV SR
nezaopatrený rodinný príslušník
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
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)
textový typ s premenlivou dĺžkou poľa
dátumový údaj v zadanom tvare
Čl. 3
Poskytovanie údajov

1. ZP 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 18. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za
predchádzajúci kalendárny mesiac; ZP ich poskytuje v štruktúre podľa dátového rozhrania (F382),
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 ZP
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 18 dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac; ZP ich poskytuje v štruktúre podľa dátového
rozhrania (F-382),
e) údaje o poistencoch v členení podľa platiteľa poistného podľa § 27 ods. 2 písm. e) a f) zákona
č. 580/2004 Z. z. (F- 445). ZP sú povinné predložiť úradu údaje v kalendárnom mesiaci za
kalendárny mesiac, ktorý dva mesiace predchádza tomuto kalendárnemu mesiacu.
2. Úrad poskytuje ZP 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 (F383),
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 513) do piatich dní odo dňa, keď sa úrad
o tejto skutočnosti dozvedel; úrad ju poskytuje ZP v štruktúre podľa dátového rozhrania (F388),
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),
g) výstupné dávky 012 a 013 o poistencoch, u ktorých sa vyskytne rozdiel medzi CRP (po
spracovaní ostatnej dávky 910) a § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z. (F-446).
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. ZP 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.
Čl. 4
Záverečné a zrušujúce ustanovenia
Týmto metodickým usmernením sa mení metodické usmernenie č. 07/2015 Dátové rozhrania
vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov. Metodické usmernenie v znení
novely č. 1 nadobúda účinnosť dňa 01.10.2018.

Prílohy:
1. Vstupné dávky do CRP
2. Výstupné dávky z CRP
3. Číselník sémantických a syntaktických kontrol v CRP
4. Číselník dôvodov ukončenia PV
5. Číselník dôvodov vzniku PV
6. Údaje z registra úmrtí
7. Údaje z registra narodení
8. Žiadosť o zmenu údajov fyzickej osoby
9. Tabuľka povolených znakov
10. Údaje o poistencoch podľa § 27 ods.2 písm. e) a f) zákona č. 580/2004 Z. z.
11. Údaje o poistencoch podľa § 27 ods.2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z.

F-382
F-383
F-384
F-385
F-386
F-387
F-388
F-389
F-439
F-445
F-446

V Bratislave dňa 13.09.2018

MUDr. Tomáš Haško, MPH
predseda
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Príloha č. 1 MU 7/1/2015
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:
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

1.

Charakter dávky

CHAR

1

N

2.

Typ dávky

INT

3

P

3.

IČO odosielateľa

INT

8

P

4.

IČO prijímateľa

INT

8

N

5.

Obdobie

DATE4

6

P

DATE1

8

P

INT

6

N

INT

7

P

INT

3

N

6.
7.
8.
9.

Dátum odoslania
dávky
Číslo dávky
Počet viet tela
dávky
Počet médií

Poznámka
V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N –
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná
dávka.
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je
potrebné uviesť IČO ZP.
IČO prijímateľa dávky
Mesiac a rok, voči poslednému dňu ktorého sú
dáta generované. V CRP pri dávke 910 bude
kontrolované na predchádzajúci mesiac voči
aktuálnemu mesiacu.

CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky
na tento údaj.
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P.č.
10.

Popis položky
Číslo média

Typ
INT

Dĺžka
3

Povinnosť
N

Poznámka

Dĺžka Povinnosť

Poznámka

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P. č.
1.
2.

Popis položky
Poradové číslo
riadku
IDZP

Typ
INT

7

P

Jednoznačný identifikátor riadku v dávke.

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

4.

Pôvodné rodné
číslo/BIČ

VARCH
AR

9-10

N

5.

Meno

1-40

P

6.

Rodné priezvisko

1-50

P*

7.

Priezvisko

1-50

P

8.

Dátum narodenia

DATE1

8

P

9.

Dátum úmrtia

DATE1

8

N

10.

Pohlavie

CHAR

1

P

11.

Štátna
príslušnosť

CHAR

1

P

12.

Obec

VARCH
AR

1-50

P

13.

Ulica a č. domu

VARCH
AR

1-75

P

14.

PSČ

VARCH
AR

1-5

P

15.

Začiatok PV

DATE1

8

P

VARCH
AR
VARCH
AR
VARCH
AR

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.
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“.

Pri vyplnenom dôvode ukončenia „úmrtie“
položka povinná, nevyplnenie bude mať za
následok neakceptáciu dávky pri kontrole.
Z – žena
M – muž
0 – SR
2 – iné
3 – EÚ
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“.
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“.
Do položky sa uvedie PSČ obce trvalého pobytu
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“.
Deň začiatku platnosti povinného VZP v danej
ZP.
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P. č.

Popis položky

Typ

Dĺžka Povinnosť

Poznámka
Deň ukončenia platnosti VZP v danej ZP.
Povinné, ak je vyplnený dátum úmrtia.
S – štát
I – iný
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.

16.

Koniec PV

DATE1

8

N

17.

Typ platiteľa

CHAR

1

P

18.

Dôvod ukončenia

VARCH
AR

2

N

DATE1

8

P

Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu
platiteľa.

DATE1

8

N

Položka obsahuje
typu platiteľa.

19.

20.

Dátum začiatku
platnosti typu
platiteľa
Dátum ukončenia
platnosti typu
platiteľa

dátum

konca

platnosti

Položka nie je kontrolovaná v CRP a slúži pre
potreby ZP.
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

21.

Pobočka ZP

CHAR

2

N

22.

Požadovaná
akcia

CHAR

2

P*

23.

Rodné číslo/BIČ
nositeľa

9-10

P**

24.

PCO

32

P***

25.

Štát

CHAR

3

P

26.

Dôvod vzniku

CHAR

2

P

27.

Preukaz P
Dátum vydania
preukazu P
Dátum vrátenia
preukazu P
Dátum začiatku
registrácie
poistenca
s typom
preukazu P
Dátum
ukončenia
registrácie
poistenca
s typom
preukazu P

CHAR

1

P***

DATE1

8

P***

DATE1

8

P***

DATE1

8

P***

Dátum začiatku – zmena statusu poistenca
v príslušnej ZP

DATE1

8

P***

Dátum ukončenia – zmena statusu poistenca
v príslušnej ZP

28.
29.

30.

31.

VARCH
AR
VARCH
AR

Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb
MV SR, ktoré je vedené v ZP
Štát trvalého pobytu - podľa číselníka krajín
Štatistického úradu SR (položka „Kód OSN“).
Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka.
P – preukaz typu P, ináč prázdne

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
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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.
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
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.
1.
2.
3.
4.

Popis položky
Typ dávky
Dátum vytvorenia dávky
Počet riadkov v dávke
Obdobie dávky

Vysvetlivky:
Dátum vytvorenia dávky:
Obdobie dávky:

Typ
INT
DATE
INT
DATE

Dĺžka
3
8
7
8

Povinnosť
P
P
P
P

Formát/poznámka
RRRRMMDD
9999999
RRRRMMDD

rok, mesiac a deň vytvorenia dávky
rok, mesiac, deň, za ktorý sa údaje predkladajú

Tabuľka č. 2 – riadok tela dávky
P.
č.
1.

Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť

Poradové číslo riadku

INT

7

P

2.

Rodné číslo/BIČ

VARCHAR

9-10

P

Formát/poznámka
Poradové číslo riadku v dávke
RČ alebo BIČ poistenca
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
Desiaty znak nie je nahrádzaný
nulou ani iným znakom (medzera).

105

3.
4.

Meno
Priezvisko

VARCHAR
VARCHAR

1-40
1-50

P
P

5.

Dátum narodenia

DATE

8

P

6.
7.
8.
9.
10.

IDZP
Meno lekára
Priezvisko lekára
Dátum začiatku
Dátum zániku

VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
DATE
DATE

1-12
1-40
1-50
8
8

P
P
P
P
P*

11.

Kód ZPr

CHAR

9

P

12.

Kód PZS

CHAR

12

P

13.

PCO

VARCHAR

32

P*

14.

Rod. priezvisko

VARCHAR

1-50

P*

15.

Predchádzajúce RČ

VARCHAR

9-10

P*

16.

Miesto narodenia

VARCHAR

1-75

P*

17.

pohlavie

CHAR

1

P

18.

Štátna príslušnosť

CHAR

1

P

19.

Adresa trvalého pobytu

VARCHAR

1-50

P*

20.
21.

kód ZP
Pobočka ZP

CHAR
CHAR

4-4
4-4

P
P

22.

Dát. úmrtia

DATE

8

P*

23.

Miesto úmrtia

VARCHAR

1-75

P*

24.

EU preukaz

CHAR

1

P*

Meno poistenca
Priezvisko poistenca
Dátum narodenia poistenca
RRRRMMDD
Meno všeobecného lekára
Priezvisko všeobecného lekára
RRRRMMDD
RRRRMMDD
Kód zdravotníckeho pracovníka
pridelený úradom
Kód poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti pridelený úradom
Počítačové číslo osoby z Registra
fyzických osôb MV SR, ktoré je
vedené v ZP
Rodné priezvisko poistenca
RČ alebo BIČ poistenca
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
Desiaty znak nie je nahrádzaný
nulou ani iným znakom (medzera).
Miesto narodenia poistenca OBEC
Z – žena
M – muž
0 – SR
2 – iné
3 – EÚ
Adresa trvalého pobytu poistenca –
OBEC
Kód zdravotnej poisťovne
Kód zdravotnej poisťovne - pobočky
Dátum úmrtia poistenca
RRRRMMDD
Miesto úmrtia poistenca
Áno – A ak poistenec má vydaný
preukaz povinného verejného
zdravotného poistenia s príznakom
EU
Nie – N

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.
Vysvetlivky :
P- povinný položka
P* - vyplní sa ak je známa
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
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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.
kde :

Tabuľka č. 1 - hlavička:
P.č.
Názov stĺpca
1.
Typ dávky
2.
Dátum vytvorenia
dávky
3.
Počet riadkov v dávke
4.
Obdobie dávky
Vysvetlivky:
Typ dávky:
Dátum vytvorenia dávky:
Počet riadkov v dávke:
Obdobie dávky:

Typ
INT
DATE

Dĺžka
3
8

Povinnosť
P
P

INT
DATE

6
6

P
P

2.

Poradové číslo
riadku
IDZP

RRRRMMDD

RRRRMM

511
rok, mesiac a deň vytvorenia dávky
udáva sa bez riadku hlavičky
rok a mesiac, za ktorý sa údaje predkladajú

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P.
Popis položky
Typ
č.
1.

Formát

Dĺžka

Povinnosť Poznámka

INT

6

P

VARCHAR

1-12

P*

Poradové číslo riadku v dávke
Sú povolené iba číslice 0-9. Do
roku 1954 je RČ deväťmiestne,
desiata číslica nie je
nahrádzaná nulou alebo iným
znakom.
Uvádza sa osobné identifikačné
číslo uvádzané na nárokových
dokladoch EÚ alebo iné
identifikačné číslo pridelené ZP
Počítačové číslo osoby
z Registra fyzických osôb MV
SR, ktoré je vedené v ZP

3.

Rodné číslo
poistenca/BIČ

VARCHAR

9-10

P*

4.

Osobné
identifikačné číslo

VARCHAR

7-20

P

5.

PCO

VARCHAR

32

P*

6.
7.
8.
9.

Meno
Rodné priezvisko
Priezvisko
Dátum narodenia
Dátum vydania
preukazu

VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
DATE

1-40
1-50
1-50
8

P
P*
P
P

Dátum v tvare RRRRMMDD.

DATE

8

P*

Dátum v tvare RRRRMMDD.

10.

11.

Dôvod vydania

CHAR

1

P*

12.

Dátum ukončenia

DATE

8

P*

13.

Dôvod ukončenia

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
Dátum v tvare RRRRMMDD.
1 – Ukončenie poistenia
v zahraničí
2 – strata
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14.

Dátum začiatku
registrácie poistenca

DATE

8

P

15.

Dátum ukončenia
registrácie poistenca

DATE

8

P*

3 – krádež
4 – exspirácia
5 – zmena údajov
6 – poškodenie
7 – úmrtie
Dátum začiatku registrácie
poistenca v príslušnej inštitúcii
SR
Dátum ukončenia registrácie
poistenca v príslušnej inštitúcii
SR

P – povinná položka
P* - povinná položka, ak je známa
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Príloha č. 2 MU 7/1/2015
Výstupné dávky z CRP
Dátové rozhranie – dávka 921
Popis dávky: poistenci danej ZP evidovaní v CRP
Smer:
ústredie úradu ―> ZP
Typ dávky:
921
Početnosť:
jedenkrát mesačne do 5 dní od spracovania dávky 910
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. 921)
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, Dávka obsahuje jeden záznam na každého poistenca, ktorý má k danému
dátumu aktívny poistný vzťah v príslušnej ZP.
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

1.

Charakter dávky

CHAR

1

N

2.
3.
4.

Typ dávky
IČO odosielateľa
IČO prijímateľa

INT
INT
INT

3
8
8

P
P
N

5.

Obdobie

DATE4

6

P

DATE1

8

P

INT

6

N

INT

7

P

INT
INT

3
3

N
N

6.
7.
8.
9.
10.

Dátum odoslania
dávky
Číslo dávky
Počet viet tela
dávky
Počet médií
Číslo média

Poznámka
V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N –
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná
dávka.
Obsahuje IČO ZP zo vstupnej dávky 910 (911).
IČO prijímateľa dávky
Mesiac a rok, voči poslednému dňu ktorého sú
dáta generované.
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Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P. č.
1.
2.

Popis položky
Poradové číslo
riadku
IDZP

Typ

Dĺžka Povinnosť

Poznámka

INT

7

P

Jednoznačný identifikátor riadku v dávke.

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

4.

Pôvodné rodné
číslo/BIČ

VARCH
AR

9-10

N

5.

Meno

1-40

P

6.

Rodné priezvisko

1-50

P*

7.

Priezvisko

1-50

P

8.

Dátum narodenia

DATE1

8

P

9.

Dátum úmrtia

DATE1

8

N

10.

Pohlavie

CHAR

1

P

11.

Štátna
príslušnosť

CHAR

1

P

12.

Obec

VARCH
AR

1-50

P

13.

Ulica a č. domu

VARCH
AR

1-75

P

14.

PSČ

VARCH
AR

1-5

P

15.

Začiatok PV

DATE1

8

P

16.

Koniec PV

DATE1

8

N

17.

Typ platiteľa

CHAR

1

P

VARCH
AR
VARCH
AR
VARCH
AR

RČ alebo BIČ poistenca.
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10
znakov nulou ani iným znakom (medzerou).
Dávka musí byť utriedená podľa tohto stĺpca
vzostupne.
Pôvodné RČ alebo BIČ poistenca.
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10
znakov nulou ani iným znakom (medzerou).
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, BIČ, resp.
zmeny BIČ na RČ. Zároveň je povinná položka
Požadovaná akcia=“RC“.

Pri vyplnenom dôvode ukončenia „úmrtie“
položka povinná, nevyplnenie bude mať za
následok neakceptáciu dávky pri kontrole.
Z – žena
M – muž
0 – SR
2 – iné
3 – EÚ
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“.
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“.
Do položky sa uvedie PSČ obce trvalého pobytu
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“.
Deň začiatku platnosti povinného VZP v danej
ZP.
Deň ukončenia platnosti VZP v danej ZP.
Povinné, ak je vyplnený dátum úmrtia.
S – štát
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P. č.

Popis položky

Typ

18.

Dôvod ukončenia

VARCH
AR

2

N

DATE1

8

P

Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu
platiteľa.

DATE1

8

N

Položka obsahuje
typu platiteľa.

CHAR

2

N

1-32

P*

1-8

P

3

P

1-75

P*

1-75

P*

19.

20.

Dátum začiatku
platnosti typu
platiteľa
Dátum ukončenia
platnosti typu
platiteľa

Dĺžka Povinnosť

Poznámka
I – iný
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.

dátum

konca

platnosti

Položka nie je kontrolovaná v CRP a slúži pre
potreby ZP.
Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb
MV SR, ktoré je vedené v CRP

21.

Pobočka ZP

22.

PCO

23.

IDCRP

24.

Štát

25.

Miesto narodenia

26.

Miesto úmrtia

27.

Dôvod vzniku

CHAR

2

P

28.

Preukaz P
Dátum vydania
preukazu P
Dátum vrátenia
preukazu P
Dátum začiatku
registrácie
poistenca
s typom
preukazu P
Dátum
ukončenia
registrácie
poistenca
s typom
preukazu P

CHAR

1

P*

DATE1

8

P*

DATE1

8

P*

DATE1

8

P*

Dátum začiatku – zmena statusu poistenca
v príslušnej ZP

DATE1

8

P*

Dátum ukončenia – zmena statusu poistenca
v príslušnej ZP

29.
30.

31.

32.

VARCH
AR
VARCH
AR
CHAR

VARCH
AR
VARCH
AR

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

Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka.
P – preukaz typu P

Vysvetlivky:
P* - povinný údaj iba ak je známy, inak je položka prázdna
Dátové rozhranie – dávka 931
Popis dávky: akceptované zmeny z dávky 910
Typ dávky:
931
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky
P.č.

Popis položky

Typ

Dĺžka Povinnosť

1.

Charakter dávky

CHAR

1

N

2.

Typ dávky

INT

3

P

3.

IČO odosielateľa

INT

8

P

4.

IČO prijímateľa

INT

8

N

Poznámka
V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N – Novú
a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná dávka.
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je potrebné
uviesť IČO ZP.
IČO prijímateľa dávky
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P.č.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Popis položky
Obdobie
Dátum odoslania
dávky
Číslo dávky
Počet viet tela
dávky
Počet médií
Číslo média

Typ

Dĺžka Povinnosť

DATE4

6

P

DATE1

8

P

INT

6

N

INT

7

P

INT
INT

3
3

N
N

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

CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky na
tento údaj.

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P.č. Popis položky
Poradové číslo
1.
riadku

Typ
INT

Dĺžka Povinnosť Poznámka
Jednoznačný identifikátor riadku pôvodnej dávky
7
P
910.

IDZP

VARCH
AR

3.

Rodné číslo/BIČ

VARCH
AR

9-10

P

4.

Pôvodné rodné
číslo/BIČ

VARCH
AR

9-10

N

5.

Meno

1-40

P

6.

Rodné priezvisko

1-50

P*

7.

Priezvisko

1-50

P

8.
9.

Dátum narodenia
Dátum úmrtia

8
8

P
N

2.

VARCH
AR
VARCH
AR
VARCH
AR
DATE1
DATE1

1-12

P

10. Pohlavie

CHAR

1

P

11. Štátna príslušnosť

CHAR

1

P

12. Pobočka ZP

CHAR

2

N

1-50

P

1-75

P

1-5

P

8
8

P
N

RČ alebo BIČ poistenca.
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10
znakov nulou ani iným znakom (medzerou).
Pôvodné RČ alebo BIČ poistenca.
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10
znakov nulou ani iným znakom (medzerou).
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, BIČ, resp.
zmeny BIČ na RČ. Zároveň je povinná položka
Požadovaná akcia=“RC“.

Z – žena
M – muž
0 – SR
2 – iné
3 – EÚ
Položka je nekontrolovaná v CRP a slúži pre
potreby ZP. Obsahuje kód pobočky ZP (2 znaky)

17. Začiatok PV
18. Koniec PV

VARCH
AR
VARCH
AR
VARCH
AR
DATE1
DATE1

19. Typ platiteľa

CHAR

1

P

VARCH
AR

2

N

DATE1

8

P

Položka obsahuje dátum začiatku platnosti typu
platiteľa

DATE1

8

N

Položka obsahuje dátum konca platnosti typu
platiteľa

13. Obec
14. Ulica a č. domu
15. PSČ

20.

Dôvod ukončenia

Dátum začiatku
21. platnosti typu
platiteľa
Dátum ukončenia
22. platnosti typu
platiteľa

S – štát
I – iný
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P.č. Popis položky
23. Požadovaná akcia
Kód výsledku
spracovania
Poznámka
25. k výsledku
spracovania
24.

26. PCO
27. IDCRP

Typ

CHAR

CHAR
VARCH
AR
VARCH
AR
VARCH
AR

Dĺžka Povinnosť Poznámka
Položka obsahuje identifikáciu vykonania
špecifickej akcie. Povolené hodnoty sú:
2
N
RC – zmena rodného/BIČ
FS – fyzické storno
NP – nezaopatrený rodinný príslušník
Kód výsledku spracovania v CRP podľa číselníka
2
P
kontrol.
Doplňujúca poznámka k výsledku spracovania
1-80
N
v CRP. Obsahuje údaje bližšie popisujúce
chybové stavy spracovania v CRP.
Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb
32
P*
MV SR, ktoré bolo zaslané zo ZP v dávke 910
1-8

P
Štát trvalého pobytu - podľa číselníka krajín
Štatistického úradu SR (položka „Kód OSN“).
Hodnota sa vypĺňa podľa číselníka.

28. Štát

CHAR

3

P

29. Dôvod vzniku

CHAR

2

P

1-75

P*

1-75

P*

1

P*

DATE1

8

P*

DATE1

8

P*

DATE1

8

P*

Dátum začiatku – zmena statusu poistenca
v príslušnej ZP

DATE1

8

P*

Dátum ukončenia – zmena statusu poistenca
v príslušnej ZP

30. Miesto narodenia
31. Miesto úmrtia
32. Preukaz P
Dátum vydania
33.
preukazu P
Dátum vrátenia
34.
preukazu P
Dátum začiatku
registrácie
35.
poistenca s typom
preukazu P
Dátum ukončenia
registrácie
36.
poistenca s typom
preukazu P

VARCH
AR
VARCH
AR
CHAR

P – preukaz typu P

P* - údaj je povinný len vtedy, ak je položka známa
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.
Položka 27 (IDCRP) má v 932 povinnosť P*
Dátové rozhranie – dávka 933
Popis dávky: zmeny z iných zdrojov
Typ dávky:
933
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky
P.č.

Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť

1.

Charakter dávky

CHAR

1

N

2.

Typ dávky

INT

3

P

3.

IČO odosielateľa

INT

8

P

4.
5.

IČO prijímateľa
Obdobie

INT

8
6

N
P

DATE4

Poznámka
V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N –
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná
dávka.
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je
potrebné uviesť IČO ZP.
IČO prijímateľa dávky
Mesiac a rok, voči poslednému dňu, ktorého sú
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P.č.

6.
7.
8.
9.
10.

Popis položky

Dátum odoslania
dávky
Číslo dávky
Počet viet tela
dávky
Počet médií
Číslo média

Typ

Dĺžka

Povinnosť

DATE1

8

P

INT

6

N

INT

7

P

INT
INT

3
3

N
N

Poznámka
dáta generované. V CRP pri dávke 910 bude
kontrolované na predchádzajúci mesiac voči
aktuálnemu mesiacu.

CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky
na tento údaj.

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P. č. Popis položky
Poradové číslo
1.
riadku
2. IDZP

Typ

Dĺžka

Povinnosť

INT

7

P

VARCHAR

1-12

P

3.

Rodné číslo/BIČ

VARCHAR

9-10

P

4.

Pôvodné rodné
číslo/BIČ

VARCHAR

9-10

N

VARCHAR

1-40

P

VARCHAR

1-50

P*

VARCHAR

1-50

P

DATE1

8

P

Dátum úmrtia

DATE1

8

N

10.

Pohlavie

CHAR

1

P

11.

Štátna
príslušnosť

CHAR

1

P

12.

Pobočka ZP

CHAR

2

N

13.
14.
15.
16.
17.

Obec
Ulica a č. domu
PSČ
Začiatok PV
Koniec PV

VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
DATE1
DATE1

1-50
1-75
1-5
8
8

P
P
P
P
N

18.

Typ platiteľa

CHAR

1

P

VARCHAR

2

N

DATE1

8

P

5.
6.
7.
8.
9.

19.
20.

21.

22.

Meno
Rodné
priezvisko
Priezvisko
Dátum
narodenia

Dôvod
ukončenia
Dátum začiatku
platnosti typu
platiteľa
Dátum
ukončenia
platnosti typu
platiteľa
Požadovaná
akcia

DATE1

8

N

CHAR

2

N

Poznámka
Jednoznačný identifikátor riadku v rámci
dávky 933 generovaný systémom.
RČ alebo BIČ poistenca.
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10
znakov nulou ani iným znakom (medzerou).
Pôvodné RČ alebo BIČ poistenca.
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10
znakov nulou ani iným znakom (medzerou).
Používa sa iba v prípade zmeny RČ, BIČ
resp. zmeny BIČ na rodné číslo. Zároveň je
povinná položka Požadovaná akcia=“RC“.

Z – žena
M – muž
0 – SR
2 – iné
3 – EÚ
Položka je nekontrolovaná v CRP a slúži pre
potreby ZP. Obsahuje kód pobočky ZP (2
znaky), ktorej sa zmena týka.

S – štát
I – iný
Položka obsahuje dátum začiatku platnosti
typu platiteľa.
Položka obsahuje dátum konca platnosti
typu platiteľa.
Položka obsahuje identifikáciu vykonania
špecifickej akcie. Povolené hodnoty sú:
RC – zmena rodného/BIČ
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P. č. Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť

Poznámka
FS – fyzické storno
NP - nezaopatrený rodinný príslušník
Kód výsledku spracovania v CRP podľa
číselníka kontrol.
Doplňujúca
poznámka
k výsledku
spracovania v CRP. Obsahuje údaje bližšie
popisujúce chybové stavy spracovania
v CRP.
Položka slúži pre potreby ZP. Obsahuje kód
ZP (2 znaky) a kód pobočky ZP (2 znaky),
ktorá zmenu spôsobila.
Počítačové číslo osoby z Registra fyzických
osôb MV SR, ktoré bolo zaslané zo ZP
v dávke 910

23.

Kód výsledku
spracovania

CHAR

2

P

24.

Poznámka
k výsledku
spracovania

VARCHAR

1-80

N

25.

Pobočka ZP2

CHAR

4

N

26.

PCO

VARCHAR

32

P*

27.

IDCRP

VARCHAR

1-8

P

28.

Štát

CHAR

3

P

29.

Dôvod vzniku

CHAR

2

P

VARCHAR

1-75

P*

VARCHAR
CHAR

1-75
1

P*
P*

DATE1

8

P*

DATE1

8

P*

DATE1

8

P*

Dátum začiatku – zmena statusu poistenca
v príslušnej ZP

DATE1

8

P*

Dátum ukončenia – zmena
poistenca v príslušnej ZP

30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

Miesto
narodenia
Miesto úmrtia
Preukaz P
Dátum vydania
preukazu P
Dátum vrátenia
preukazu P
Dátum začiatku
registrácie
poistenca
s typom
preukazu P
Dátum
ukončenia
registrácie
poistenca
s typom
preukazu P

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

P – preukaz typu P

statusu

P* - údaj je povinný len vtedy, ak je položka známa
Dátové rozhranie – dávka 934
Popis dávky: kolízie s inými ZP
Typ dávky:
934
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky
P.č.

Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť

1.

Charakter dávky

CHAR

1

N

2.

Typ dávky

INT

3

P

3.

IČO odosielateľa

INT

8

P

4.

IČO prijímateľa

INT

8

N

5.

Obdobie

DATE4

6

P

Poznámka
V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N –
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná
dávka.
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je
potrebné uviesť IČO ZP.
IČO prijímateľa dávky
Mesiac a rok, voči poslednému dňu, ktorého sú
dáta generované. V CRP pri dávke 910 bude
kontrolované na predchádzajúci mesiac voči
aktuálnemu mesiacu.
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P.č.
6.
7.
8.
9.
10.

Popis položky
Dátum odoslania
dávky
Číslo dávky
Počet viet tela
dávky
Počet médií
Číslo média

Typ

Dĺžka

Povinnosť

DATE1

8

P

INT

6

N

INT

7

P

INT
INT

3
3

N
N

Poznámka

CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky
na tento údaj.

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P. č. Popis položky
1.

Rodné číslo/BIČ

2.

Meno

3.

Priezvisko

4.
5.

Dátum registrácie
poistenca v ZP
Dátum registrácie
poistenca v ZP2

Typ

Dĺžka

VARC
HAR

9-10

VARC
HAR
VARC
HAR

Povinnosť Poznámka
RČ alebo BIČ poistenca.
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
P
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10
znakov nulou ani iným znakom (medzerou).

1-40

P

1-50

P

DATE1

8

P

DATE1

8

P

INT

4

P

6.

Rozdiel doby
poistenia

7.

Poznámka

VARC
HAR

1-80

N

8.

Kód pobočky ZP1

CHAR

2

P

9.

Kód ZP2

4

P

10.

IDZP v ZP

1-12

P

11.

IDZP v ZP2

1-12

P

12.

PCO

32

P*

13.

IDCRP

CHAR
VARC
HAR
VARC
HAR
VARC
HAR
VARC
HAR

1-8

P*

Položka vyjadruje rozdiel v dňoch medzi
dátumom registrácie v aktuálnej ZP a dátumom
registrácie ZP2 (položka 4. – položka 5.)
Doplňujúca poznámka k výsledku spracovania
v CRP.
Kód pobočky aktuálnej ZP, ktorej patrí kolízny
záznam.
Kód ZP, s ktorou je aktuálna ZP v kolízii.
IDZP v aktuálnej ZP
IDZP v kolíznej ZP
Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb
MV SR, ktoré bolo zaslané zo ZP v dávke 910

P* - údaj je povinný len vtedy, ak je položka známa
Dátové rozhranie – dávka 935
Popis dávky: poistenci v riešení
Typ dávky:
935
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky
P.č.
1.
2.

Popis položky
Počet
akceptovaných
Počet
neakceptovaných

Typ

Dĺžka

Povinnosť

INT

7

P

INT

7

P

Poznámka
Obsahuje počet akceptovaných záznamov
v rámci aktualizácie CRP z dávky 910
Obsahuje počet neakceptovaných záznamov
v rámci aktualizácie CRP z dávky 910

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P.č.

Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť

1.

Rodné číslo/BIČ

VARC
HAR

9-10

P

2.

IDZP

VARC
HAR

1-12

P

Poznámka
RČ alebo BIČ poistenca.
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10
znakov nulou ani iným znakom (medzerou).
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3.

Chybové hlásenia

VARC
HAR

4.

PCO

VARC
HAR

32

P*

5

IDCRP

VARC
HAR

1-8

P*

1-80

P

Položka obsahuje zoznam všetkých hlásení
obsiahnutých v dávkach 932 a 933 na daného
poistenca vymenovaním ich kódov oddelených
znakom @
Počítačové číslo osoby z Registra fyzických
osôb MV SR, ktoré bolo zaslané zo ZP v dávke
910

P* - údaj je povinný len vtedy, ak je položka známa
Dátové rozhranie – dávka 936
Popis dávky: neevidovaní poistenci
Typ dávky:
936
Tabuľka č. 1 – hlavička dávky
P.č.

Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť

1.

Charakter dávky

CHAR

1

N

2.

Typ dávky

INT

3

P

3.

IČO odosielateľa

INT

8

P

4.

IČO prijímateľa

INT

8

N

5.

Obdobie

DATE4

6

P

DATE1

8

P

INT

6

N

INT

7

P

INT
INT

3
3

N
N

6.
7.
8.
9.
10.

Dátum odoslania
dávky
Číslo dávky
Počet viet tela
dávky
Počet médií
Číslo média

Poznámka
V CRP ignorované, len pre vnútornú potrebu
odosielateľa. CRP vždy chápe dávku ako N –
Novú a úplnú a nepozná inštitút O – Opravná
dávka.
Pre vstupnú dávku do CRP (910, 911) je
potrebné uviesť IČO ZP.
IČO prijímateľa dávky
Mesiac a rok, voči poslednému dňu, ktorého sú
dáta generované. V CRP pri dávke 910 bude
kontrolované na predchádzajúci mesiac voči
aktuálnemu mesiacu.

CRP kontroluje skutočný počet viet tela dávky
na tento údaj.

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P.č.

Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť

1.

Rodné číslo/BIČ

VARC
HAR

9-10

P

2.

IDZP

1-12

P

3.

Meno

1-40

P

4.

Priezvisko

1-50

P

5.

Pobočka ZP

CHAR

2

N

6.

Chybové hlásenia

VARC
HAR

1-80

P

7.

PCO

VARC
HAR

32

P*

8.

IDCRP

VARC
HAR

1-8

P*

VARC
HAR
VARC
HAR
VARC
HAR

Poznámka
RČ alebo BIČ poistenca.
Povolené sú iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané na 10
znakov nulou ani iným znakom (medzerou).

Obsahuje kód pobočky ZP (2 znaky), ak je
uvedená vo vstupnej dávke.
Položka obsahuje zoznam všetkých hlásení
obsiahnutých v dávke 932 na daného poistenca
vymenovaním ich kódov oddelených znakom @
Počítačové číslo osoby z Registra fyzických
osôb MV SR, ktoré bolo zaslané zo ZP v dávke
910
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P* - údaj je povinný len vtedy, ak je položka známa
Dátové rozhranie – dávka 512
Popis dávky: Výstupná dávka k dávke Mesačné zmeny v preukazoch alebo registráciách poistenca
s označením „EÚ“
Smer:
ústredie úradu ―> ZP
Typ dávky:
512
Početnosť:
jedenkrát mesačne do 5 dní od spracovania dávky 511 zmeny za
predchádzajúci kalendárny mesiac
Formát prenosu dát: xml súbor
Zloženie názvu súboru dávky:
ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml
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.
kde :

Tabuľka č. 1 - hlavička
P.č.
Názov stĺpca
1.
Typ dávky
2.
Dátum vytvorenia
dávky
3.
Počet riadkov v dávke
4.
Obdobie dávky
Vysvetlivky:
Typ dávky:
Dátum vytvorenia dávky:
Počet riadkov v dávke:
Obdobie dávky:

Typ
INT
DATE

Dĺžka
3
8

Povinnosť
P
P

INT
DATE

6
6

P
P

Formát
RRRRMMDD

RRRRMM

512
rok, mesiac a deň vytvorenia dávky
udáva sa bez riadku hlavičky
rok a mesiac, za ktorý boli údaje predložené

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P.č.
Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť Poznámka

INT

6

P

VARCHAR

1-12

P*

1.

Poradové číslo riadku

2.

IDZP

3.

Rodné číslo
poistenca/BIČ

VARCHAR

9-10

P*

4.

Osobné identifikačné
číslo

VARCHAR

7-20

P

5.

PCO

VARCHAR

32

P*

Poradové číslo riadku
v dávke
Sú povolené iba číslice 09. Do roku 1954 je RČ
deväťmiestne, desiata
číslica sa nedopĺňa.
Uvádza sa osobné
identifikačné číslo
uvádzané na nárokových
dokladoch EÚ alebo iné
identifikačné číslo
pridelené ZP
Počítačové číslo osoby
z Registra fyzických osôb
MV SR, ktoré bolo zaslané
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zo ZP v dávke 511
6.

IDCRP

VARCHAR

1-8

P*

7.

Meno

VARCHAR

1-40

P

8.

Rodné priezvisko

VARCHAR

1-50

P*

9.

Priezvisko

VARCHAR

1-50

P

10.

Dátum narodenia

DATE

8

P

11.

Dátum vydania
preukazu

DATE

8

P*

12.

Dôvod vydania

CHAR

1

P*

13.

Dátum ukončenia

DATE

8

P*

14.

Dôvod ukončenia

CHAR

1

P*

15.

Dátum začiatku
registrácie poistenca

DATE

8

P*

16.

Dátum ukončenia
registrácie poistenca

DATE

8

P*

17.
18.

Kód chyby
Poznámka k chybe

CHAR
VARCHAR

4
1-80

P*
P*

V položke je uvedené
meno z nárokového
dokladu EÚ.
V položke je uvedené
rodné priezvisko
z nárokového dokladu EÚ
V položke je uvedené
priezvisko z nárokového
dokladu EÚ
Dátum v tvare
RRRRMMDD
Dátum v tvare
RRRRMMDD.
1 – nový
2 – vydaný po strate
3 – vydaný po krádeži
4 – vydaný po exspirácii
5 – vydaný po zmene
údajov
6 – vydaný po poškodení
Dátum v tvare
RRRRMMDD.
1 – Ukončenie pôsobenia
v zahraničí
2 – strata
3 – krádež
4 – exspirácia
5 – zmena údajov
6 – poškodený
7 – úmrtie
Dátum začiatku registrácie
poistenca v príslušnej
inštitúcii SR
Dátum ukončenia
registrácie poistenca
v príslušnej inštitúcii SR

P – povinná položka
P* - povinná položka, ak je známa
Zoznam chýb v dávke 512
Kód
chyby

Akceptácia

EUL1

ÁNO

EUL2

ÁNO

EUL3

ÁNO

Duplicitné RČ a v CRP nenašiel podľa mena a IDZP (ak je
známe)
RČ/BIČ nie je v CRP
Nezhoduje sa RČ/BIČ a meno + priezvisko v dávke s údajmi
v CRP

EUL4

ÁNO

Registrácia poistenca už existuje v inej ZP

Popis chyby

Poznámka

Meno
a priezvisko z
CRP
Číslo ZP a
dátum začiatku
a konca
registrácie
poistenca,
s ktorou sa
prekrýva
hlásená
registrácia.
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Kód
chyby

EUL5

EUL6

Akceptácia

Poznámka

Popis chyby

Číslo ZP a
dátum vydania
a ukončenia
preukazu EU,
s ktorým sa
prekrýva
hlásená
platnosť
preukazu.

ÁNO

Registrácia preukazu EU už existuje v inej ZP

ÁNO

Duplicitné rodné číslo v CRP, poistenec sa nedá jednoznačne
identifikovať podľa RČ + meno (bez diakritiky)
RČ nesprávne – chyba modulo 11
Poistenec má platný PV prekrývajúci sa s obdobím registrácie @kodzp akt PV
„EÚ“
Poistenec nemá žiadny PV v CRP

EUL7

ÁNO

EUL8

NIE

EUL9

ANO

Dátové rozhranie – dávka 510
Popis dávky: Poistenci s preukazom „EÚ“ danej ZP evidovaní v CRP.
Smer:
ústredie úradu ―> ZP
Typ dávky:
510
Početnosť:
jedenkrát mesačne do 5 dní od spracovania dávky 511
Formát prenosu dát: xml súbor
Zloženie názvu súboru dávky:
ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml
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.
kde :

Tabuľka č. 1 - hlavička
P.č.
Názov stĺpca
1.
Typ dávky
2.
Dátum vytvorenia
dávky
3.
Počet riadkov v dávke
4.
Obdobie dávky
Vysvetlivky:
Typ dávky:
Dátum vytvorenia dávky:
Počet riadkov v dávke:
Obdobie dávky:

Typ
INT
DATE

Dĺžka
3
8

Povinnosť
P
P

INT
DATE

6
6

P
P

Formát
RRRRMMDD

RRRRMM

510
rok, mesiac a deň vytvorenia dávky
udáva sa bez riadku hlavičky
rok a mesiac, za ktorý boli údaje predložené

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P.č.
Popis položky
1.

Poradové číslo riadku

2.
3.

IDZP
Rodné číslo

Typ

Dĺžka Povinnosť Poznámka

INT

6

P

VARCHAR
VARCHAR

1-12
9-10

P*
P*

Poradové číslo riadku
v dávke
Sú povolené iba číslice 0-
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poistenca/BIČ

4.

Osobné identifikačné
číslo

VARCHAR

7-20

P

5.

PCO

VARCHAR

32

P*

6.

IDCRP

VARCHAR

1-8

P*

7.

Meno

VARCHAR

1-40

P

8.

Rodné priezvisko

VARCHAR

1-50

P*

9.

Priezvisko

VARCHAR

1-50

P

10.

Dátum narodenia

DATE

8

P

11.

Dátum vydania
preukazu

DATE

8

P*

12.

Dôvod vydania

CHAR

1

P*

13.

Dátum ukončenia

DATE

8

P*

14.

Dôvod ukončenia

CHAR

1

P*

15.

Dátum začiatku
registrácie poistenca

DATE

8

P*

16.

Dátum ukončenia
registrácie poistenca

DATE

8

P*

9. Do roku 1954 je RČ
deväťmiestne, desiata
číslica sa nedopĺňa.
Uvádza sa osobné
identifikačné číslo
uvádzané na nárokových
dokladoch EÚ alebo iné
identifikačné číslo
pridelené ZP
Počítačové číslo osoby
z Registra fyzických osôb
MV SR, ktoré bolo
zaslané zo ZP v dávke
511
V položke je uvedené
meno z nárokového
dokladu EÚ.
V položke je uvedené
rodné priezvisko
z nárokového dokladu EÚ
V položke je uvedené
priezvisko z nárokového
dokladu EÚ
Dátum v tvare
RRRRMMDD
Dátum v tvare
RRRRMMDD.
1 – nový
2 – vydaný po strate
3 – vydaný po krádeži
4 – vydaný po exspirácii
5 – vydaný po zmene
údajov
6 – vydaný po poškodení
Dátum v tvare
RRRRMMDD.
1 – Ukončenie pôsobenia
v zahraničí
2 – strata
3 – krádež
4 – exspirácia
5 – zmena údajov
6 – poškodený
7 – úmrtie
Dátum začiatku
registrácie poistenca
v príslušnej inštitúcii SR
Dátum ukončenia
registrácie poistenca
v príslušnej inštitúcii SR

P – povinná položka
P* - povinná položka, ak je známa
Dátové rozhranie - dávka 913
Popis dávky: výstupná dávka k dávke 912 s chybnými záznamami
Smer:
ústredie úradu ―> ZP
Typ dávky:
913
Početnosť:
denne pri zmene údajov
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Formát prenosu dát: txt súbor
Zloženie názvu súboru dávky:
ZP_RRMMDD_TYP.txt
kde: ZP
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.
1.
2.
3.
4.

Popis položky
Typ dávky
Dátum vytvorenia dávky
Počet riadkov v dávke
Obdobie dávky

Vysvetlivky:
Dátum vytvorenia dávky:
Obdobie dávky:

Typ
INT
DATE
INT
DATE

Dĺžka
3
8
7
8

Povinnosť
P
P
P
P

Formát/poznámka
RRRRMMDD
RRRRMMDD

rok, mesiac a deň vytvorenia dávky
rok, mesiac, deň za ktorý sa údaje predkladajú

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky
P.
č.

Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť

1.

Poradové číslo
riadku

INT

7

P

Formát/poznámka
Poradové číslo riadku v dávke
RČ alebo BIČ poistenca.
Sú povolené iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú
dopĺňané na 10 znakov nulou ani
iným znakom (medzerou).
Meno poistenca
Priezvisko poistenca
Dátum narodenia poistenca
RRRRMMDD

2.

Rodné číslo/BIČ

VARCHAR

9-10

P

3.
4.

Meno
Priezvisko

VARCHAR
VARCHAR

1-40
1-50

P
P

5.

Dátum narodenia

DATE

8

P

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IDZP
Meno lekára
Priezvisko lekára
Dátum začiatku
Dátum zániku
Kód ZPr
Kód PZS
Kód chyby

VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
DATE
DATE
CHAR
CHAR
CHAR

1-12
1-40
1-50
8
8
9
12
4

P
P
P
P
P*
P
P
P

Meno všeobecného lekára
Priezvisko všeobecného lekára
RRRRMMDD
RRRRMMDD
kód ZPr pridelený úradom
kód PZS pridelený úradom

14.

PCO

VARCHAR

32

P*

Počítačové číslo osoby z Registra
fyzických osôb MV SR, ktoré bolo
nahlásené v dávke 912
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15.

PCO_CRP

VARCHAR

32

P*

16.

IDCRP

VARCHAR

1-8

P

Počítačové číslo osoby z Registra
fyzických osôb MV SR, ktoré je
vedené v CRP. Vypĺňa sa
v prípade výskytu chyby KVL7

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 zdravotnou poisťovňou za poskytovanie všeobecnej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Zoznam chýb v dávke 913
Kód
chyby
KVL1

Akceptácia
NIE

KVL2

NIE

KVL3
KVL4
KVL5
KVL6
KVL7

NIE
ANO
ANO
ANO
ANO

Popis chyby
RČ alebo BIČ nie je v CRP
Nezhoduje sa RČ/BIČ a meno v dávke s údajmi v CRP – kontroluje sa v prípade
výskytu duplicitného RČ/BIČ v CRP
Podľa CRP nie je poistencom ZP, ktorá údaj predkladá
Kód ZPr v dávke sa nenachádza v registri ZPr úradu
Kód PZS v dávke sa nenachádza v registri PZS úradu
PCO nie je v CRP
PCO nahlásené v dávke 912 je rozdielne od PCO vedené v CRP.
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Príloha č. 3 MU 7/1/2015
Číselník sémantických a syntaktických kontrol v CRP
Číselník sémantických kontrol v CRP
Kód
Akcept
Hlásenie pri chybe
chyby
A1
INFO Neznámy kód štátu
A2
NIE
Neznámy kód dôvodu vzniku
Dátum vydania preukazu P je väčší ako aktuálny
A4
NIE
dátum
Nenájdený záznam so zhodným RČ a menom.
A5
NIE
Záznam môže opraviť iba správca CRP.
A6
Dátum vrátenia preukazu P je menší(rovný) ako
NIE
dátum vydania
Preukaz P a dátum začiatku registrácie nie je
A7
NIE
vyplnený
Dátum začiatku registrácie je väčší(rovný) ako
A8
NIE
aktuálny dátum
Dátum ukončenia registrácie je menší(rovný) ako
A9
NIE
dátum začiatku registrácie
Dôvod ukončenia PV „P“ nemôže ZP použiť po
DP
NIE
31.12.2004
Zmena dátumu narodenia je ignorovaná, pretože
I1
INFO RČ sa nenachádza v RFO a RC by nezodpovedalo
zákonu č. 301/95 Z. z.
Zmena dátumu úmrtia je ignorovaná, pretože
I2
INFO
poistenec je už poistený u inej ZP.
Zmena mena, rodného priezviska, priezviska,
dátumu narodenia, pohlavia, štátnej príslušnosti,
I3
INFO
bydliska nie je možná, pretože poistenec je poistený
u inej ZP
IA

INFO

Dátum úmrtia je rôzny ako dátum úmrtia oznámený
od RFO

IB

INFO

RČ sa nenachádza v RFO

IC

INFO

Dátum narodenia sa nezhoduje s dátumom
narodenia v RČ

ID

INFO

Pohlavie sa nezhoduje s pohlavím v RČ

IE

INFO

RČ je pred rokom 1954 a nie je 9 miestne

IF

INFO

RČ je po roku 1954 a nie je 10 miestne

IG

INFO

RČ je po roku 1954 a nie je deliteľné 11

IH

933

II

ÁNO

IJ

ÁNO

Predchádzajúca ZP hlási zmenu dátumu úmrtia, bez
úspechu
Dátum úmrtia v dávke 910 od ZP je iný ako dátum
úmrtia v registri úmrtí, resp. v registri úmrtí nie je
záznam
Dátum úmrtia oznámila ZP s oneskorením

Popis
@stat
@dovod_vzniku

Dávka
931
932
932

meno z CRP@priezvisko z
CRP

932
932
932
932
932
932

Porovnávanie údajov na RFO

931,
932

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

931,
932

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

931,
932

dátum úmrtia od RFO

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@datum úmrtia
kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@EviUmr.datumr@Id pobočky
ÚDZS

931,
932,
933
931,
932
931,
932
931,
932
931,
932
931,
932
931,
932
933
933
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

IL

ÁNO

PCO v CRP je iné ako PCO nahlásené zo ZP

PCO_CRP

931

931,
933,
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Kód
Akcept
Hlásenie pri chybe
chyby
IR
NIE
RČ/BIC nositeľa sa nenachádza v CRP
FS nie je možné, pre dane IDZP neexistuje záznam
O1
NIE
v CRP
FS nie je možné, nezhoduje sa dátum začiatku PV

O2

NIE

O3

NIE

O4

NIE

O5

NIE

OA

ANO

OB

ANO

OD

NIE

OE

NIE

OG

NIE

OH

NIE

Zmena platiteľa typu VOJAK iným PV nie je možná

P01)
P1

933
933

Poistenec bol spárovaný s RFO
Bolo zrušené spárovanie s RFO

P2

933

RFO oznámil úmrtie poistenca

P3

933

RFO oznámil zrušenie úmrtia

PP

NIE

Predchádzajúca ZP neukončila PV

PR

NIE

PZ

NIE

Q02)

NIE

Q1

NIE

Q2

NIE

Q3

NIE

Q4

NIE

Q5

NIE

Q6
Q7
Q8
Q9
QA
QB

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Zmena RC nie je možná, pre dane IDZP neexistuje
záznam v CRP
Nezhoduje sa RC v dávke s RČ pre dane IDZP v
CRP a ZP nepožaduje zmenu RC.
Nezhoduje sa pôvodné RČ v dávke s RČ pre dané
IDZP v CRP a ZP požaduje zmenu RČ.
Poistenec bol poistený u ZP. Predchádzajúci PV bol
zrušený, pretože novy PV je ZO ZÁKONA alebo
VOJAK
Poistenec bol poistený u ZP. Predchádzajúci PV bol
ukončený bez zachovania 6 mesačnej doby, pretože
bol ZO ZÁKONA
Zmena RČ nie je možná, pretože minulé PV pre
tohto poistenca identifikovaného na základe IDZP sa
prekrývajú.
PV s typom platiteľa VOJAK ukončeným po
1.1.2001, musí byť ukončený v mesiaci ukončenia
typu platiteľa VOJAK
Poistenec je poistený u ZP. Nový PV môže byť iba k
1.dňu kalendárneho mesiaca

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.)
Dátum začiatku PV je 1.1. a poistenec sa
nenachádza v dávkach 531 alebo je v registri úmrtí
KPV prekračuje spracovávané obdobie
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí
DATNAR<=ZPV
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí
ZPV<=ZPL
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí
ZPL<=KPL
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí
KPL<=KPV
Porušená logická náväznosť dátumov. Neplatí
KPV<=DATUMR
Dátum narodenia prekračuje spracovávané obdobie
ZPV prekračuje spracovávané obdobie
ZPL prekračuje spracovávané obdobie
KPL prekračuje spracovávané obdobie
Dátum úmrtia prekračuje spracovávané obdobie
ZPV je mimo obdobia povoleného pre spracovanie

Popis

Dávka
932
932

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

932
932

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

932
932

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

931

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

931

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

932

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

932

kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno
kodZPpobockaZP@IDZP@RC
@ZPV@KPV@priez@meno
rc@priezvisko@meno@rodne
rc@datum úmrtia
RFO@priezvisko@meno@rod
ne
rc@priezvisko@meno@rodne
kodZPpobockaZP
predchádzajucej ZP
Kód ZP, u ktorej je aktívny PV,
ktorý koliduje s požadovaným
PV

932
932
933
933
933
933
932

932

932
932
932
932
932
932
932

dátum začiatku platnosti

932
932
932
932
932
932
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Kód
Akcept
chyby
QC

NIE

QD

NIE

QE

NIE

QF

NIE

QI

NIE

QJ

NIE

S03)

ANO

S3

NIE

S5

NIE

S6

NIE

S8

NIE

S9

NIE

SB

ANO

SC

933

SD

933

SG

933

SN

933

SO
SQ
ST

NIE
933
933

SU

933

SV

933

SW
SZ

NIE
ANO

TP

NIE

U1

NIE

U2

NIE

U3

NIE

U4

NIE

Hlásenie pri chybe
danej ZP
ZPL je mimo obdobia povoleného pre spracovanie
danej ZP
KPL je mimo obdobia povoleného pre spracovanie
danej ZP
KPV je mimo obdobia povoleného pre spracovanie
danej ZP
Dátum úmrtia je mimo obdobia povoleného pre
spracovanie danej ZP
Dátum narodenia je pred rokom 1850
Dátum konca PV musí byť zadaný, pretože bol
nájdený PV s vyšším dátumom začiatku ako je
dátum konca PV
Bez chyby
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.
Nový poistenec nespĺňa podmienky zákona č.
301/1995 Z. z.

Popis
ZP@dátum konca platnosti ZP
dátum začiatku platnosti
ZP@dátum konca platnosti ZP
dátum začiatku platnosti
ZP@dátum konca platnosti ZP
dátum začiatku platnosti
ZP@dátum konca platnosti ZP
dátum začiatku platnosti
ZP@dátum konca platnosti ZP

Dávka

932
932
932
932

932
Kód ZP, u ktorej bol nájdený
PV s vyšším dátumom začiatku 932
PV
931

počet opakovaní RČ
v CRP@meno1 z CRPSR@pri
Počet výskytov RČ v RFO nie je väčší ako počet
ezvisko1 z CRPSR ... @menon
výskytov RČ v CRP (pre n>=1 v REGOB)
z CRPSR
@priezviskon z CRPSR
Poistenca požaduje iná ZP s rovnakým dátumom
kodZPpobockaZP@IDZP@RC
ZPV
@ZPV@KPV@priez@meno
Poistenec je poistený u ZP. Nie je možné ukončenie kodZPpobockaZP@IDZP@RC
po 6 mesiacoch
@ZPV@KPV@priez@meno
Poistenec bol poistený u ZP. Predchádzajúci PV bol kodZPpobockaZP@IDZP@RC
ukončený so zachovaním 6 mesačnej doby.
@ZPV@KPV@priez@meno
Iná ZP sa pokúsila preregistrovať poistenca. Bez
kodZPpobockaZP@IDZP@RC
úspechu.
@ZPV@KPV@priez@meno
ZPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV ZO ZÁKONA kodZPpobockaZP@IDZP@RC
alebo VOJAK.
@ZPV@KPV@priez@meno
KPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV ZO ZÁKONA kodZPpobockaZP@IDZP@RC
alebo VOJAK.
@ZPV@KPV@priez@meno
PV bol zrušený z dôvodu vzniku PV ZO ZÁKONA
kodZPpobockaZP@IDZP@RC
alebo VOJAK.
@ZPV@KPV@priez@meno
Predchádzajúci riadok nebol akceptovaný.
číslo predchádzajúceho riadku
PV bol zrušený pri synchronizácii.
PV zanikol z dôvodu zániku ZP.
KPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV so
kodZPpobockaZP@IDZP@RC
zachovaním 6 mesačnej doby.
@ZPV@KPV@priez@meno
KPV bol skrátený z dôvodu vzniku PV
kodZPpobockaZP@IDZP@RC
prekrývajúceho PV ZO ZÁKONA.
@ZPV@KPV@priez@meno
BIČ poistenca sa nenachádza v zozname BIČ.
Bez chyby, riadok nezmenil údaje v CRP.
Typ platiteľa Z alebo V vo vstupnej dávke SZP po
1.1.2005.
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
Úmrtie – nezhoda v dávke a v registri úmrtí. Zadané
úmrtie v dávke sa nezhoduje s dátumom úmrtia
Dátum úmrtia z registra úmrtí
v registri úmrtí.
Úmrtie – nezhoda v dávke a v registri úmrtí. Zadané
Dátum úmrtia z registra úmrtí
úmrtie bolo v registri úmrtí stornované.
Koniec PV v dávke 910 je väčší ako dátum úmrtia
Dátum úmrtia z registra úmrtí
v registri úmrtí.

932
932

932

932
932
931
933
933
933
933
932
933
933
933
933
932
931
932

932

932
932
932
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Kód
Akcept
chyby

Hlásenie pri chybe

Popis

Dávka

V CRP bolo zaevidované úmrtie z registra úmrtí, na
zázname zo ZP bol nastavený KPV a KPL na dátum
úmrtia.
U5

ÁNO
(931)

- 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;

NIE
(932)

- do 932 ide v prípade, že úmrtie bolo
v predchádzajúcej ZP.
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.
Je vyplnená položka RČ/BIČ nositeľa a v položke
Požadovaná akcia nie je uvedené NP

NP

NIE

NB

NIE

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

931,
932

932

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
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH

Názov kontroly
Správny počet položiek
v hlavičke dávky
Položka charakter dávky
musí byť vyplnená
Typ dávky musí byť
vyplnený
IČO odosielateľa musí byť
vyplnené
IČO prijímateľa musí byť
vyplnené
Obdobie, za ktoré je
dávka, musí byť vyplnené
Dátum odoslania dávky
musí byť vyplnený
Položka číslo dávky musí
byť vyplnená
Počet viet tela dávky musí
byť vyplnený
Počet médií musí byť
vyplnený
Číslo média musí byť
vyplnené
Položka charakter dávky
musí byť typu charakter 1
Položka typ dávky musí
byť typu integer 3
Položka IČO odosielateľa
musí byť typu integer 8
Položka IČO prijímateľa
musí byť typu integer 8
Položka obdobie musí byť
typu dátum formát
RRRRMM
Položka dátum odoslania

Popis kontroly
Skontroluje, či dávka má správny
počet položiek v hlavičke
Je položka charakter dávky
vyplnená?
Skontroluje, či je položka typ
dávky vyplnená
Skontroluje, či je položka IČO
odosielateľa vyplnená
Skontroluje, či je položka IČO
prijímateľa vyplnená
Skontroluje, či obdobie, za ktoré
je dávka generovaná, je vyplnené
Skontroluje, či dátum odoslania
dávky je vyplnený
Skontroluje, či položka číslo dávky
je vyplnená
Skontroluje, či počet viet tela
dávky je vyplnený
Skontroluje, či počet médií je
vyplnený
Skontroluje, či číslo média je
vyplnené
Skontroluje, či položka charakter
dávky je typu charakter 1
Skontroluje, či položka typ dávky
je typu integer 3
Skontroluje, či položka IČO
odosielateľa je typu integer 8
Skontroluje, či položka IČO
prijímateľa je typu integer 8
Skontroluje, či položka obdobie je
typu dátum formát RRRRMM

Popis chyby
Nesprávny počet položiek v
hlavičke dávky
Položka charakter dávky nie je
vyplnená
Typ dávky nie je vyplnený

Zapnuté
A

IČO odosielateľa nie je
vyplnený
IČO prijímateľa nie je vyplnené

A

Skontroluje, či položka dátum

Položka dátum odoslania nie je

N
A

N

Obdobie, za ktoré je dávka, nie
je vyplnené
Položka dátum odoslania nie je
vyplnená
Položka číslo dávky nie je
vyplnená
Počet viet tela dávky nie je
vyplnený
Počet médií nie je vyplnený

N

Číslo média nie je vyplnené

N

Položka charakter dávky nie je
typu charakter 1
Položka typ dávky nie je typu
integer 3
Položka IČO odosielateľa nie
je typu integer 8
Položka IČO prijímateľa nie je
typu integer 8
Položka obdobie nie je typu
dátum formát RRRRMM

A

A
A

A
N

A
A
N
A

A
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Kód

HI
HJ
HK
HL

HM

HN
HO

HP

Kód
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
RA
RB
RC
RD
RF
RG
RH

Názov kontroly
musí byť typu dátum
formát RRRRMMDD
Položka číslo dávky musí
byť typu integer 6
Položka počet viet musí
byť typu integer 7
Položka počet médií
musí byť typu integer 3
Položka číslo média musí
byť typu integer 3
Obdobie, za ktoré je
dávka, sa musí rovnať
premennej
BEZNE_OBDOBIE
Udaný typ dávky musí byť
povolený typ
IČO odosielateľa musí
súhlasiť oproti kódu
poisťovne
Musí byť správny počet
viet v hlavičke dávky

Názov kontroly
Správny počet položiek
v riadku tela dávky
Údaje musia byť utriedené
podľa rodného čísla
Údaje musia byť
zotriedené podľa
poradového čísla
Poradové číslo musí byť
vyplnené
Identifikátor poistenca ZP
musí byť vyplnený
Rodné číslo musí byť
vyplnené
Meno musí byť vyplnené

Zapnuté

Popis kontroly
odoslania je typu dátum formát
RRRRMMDD
Skontroluje, či položka číslo dávky
je typu integer 6
Skontroluje, či položka počet viet
je typu integer 7
Skontroluje, či položka počet
médií je typu integer 3
Skontroluje, či položka číslo
média je typu integer 3
Skontroluje, či položka obdobie sa
rovná premennej prostredia
BEZNE_OBDOBIE

Popis chyby
typu dátum formát
RRRRMMDD
Položka číslo dávky nie je typu
integer 6
Položka počet viet nie je typu
integer 7
Položka počet médií nie je typu
integer 3
Položka číslo média nie je typu
integer 3
Obdobie, za ktoré je dávka, sa
nezhoduje s premennou
BEZNE_OBDOBIE

Skontroluje, či položka typ dávky
obsahuje povolený typ
Skontroluje, či IČO odosielateľa
súhlasí oproti kódu poisťovne

Typ dávky nie je povolený typ

A

IČO odosielateľa nesúhlasí
oproti kódu poisťovne

A

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

Nesprávny počet viet v
hlavičke dávky

A

Popis kontroly
Skontroluje, či riadok tela dávky
má správny počet položiek
Skontroluje, či údaje sú utriedené
podľa rodného čísla
Skontroluje, či údaje sú
zotriedené podľa poradového
čísla
Skontroluje, či poradové číslo je
vyplnené
Skontroluje, či identifikátor
poistenca ZP je vyplnený
Skontroluje, či rodné číslo je
vyplnené
Skontroluje, či krstné meno
poistenca je vyplnené
Rodné priezvisko musí byť Skontroluje, či rodné priezvisko
vyplnené
poistenca je vyplnené
Priezvisko musí byť
Skontroluje, či priezvisko
vyplnené
poistenca je vyplnené
Dátum narodenia musí byť Skontroluje, či dátum narodenia
vyplnený
poistenca je vyplnený
Dátum úmrtia musí byť
Skontroluje, či dátum úmrtia
vyplnený
poistenca je vyplnený, ak je dôvod
ukončenia úmrtie (hodnota „M“)
Pohlavie musí byť
Skontroluje, či pohlavie poistenca
vyplnené
je vyplnené
Štátna príslušnosť musí
Skontroluje, či štátna príslušnosť
byť vyplnená
je vyplnená
Začiatok poistného vzťahu Skontroluje, či začiatok poistného
musí byť vyplnený
vzťahu je vyplnený
Koniec poistného vzťahu Skontroluje, či koniec poistného
nie je vyplnený , ak je
vzťahu a dátum úmrtia je vyplnený
vyplnený dátum úmrtia
Typ platiteľa musí byť
Skontroluje, či typ platiteľa je
vyplnený
vyplnený

N
A
N
N
A

Popis chyby
Nesprávny počet položiek
v riadku tela dávky
Údaje nie sú zotriedené podľa
rodného čísla
Údaje nie sú zotriedené podľa
poradového čísla

Zapnuté
A

Poradové číslo nie je vyplnené

A

Identifikátor poistenca ZP nie
je vyplnený
Rodné číslo nie je vyplnené

A

Meno nie je vyplnené

A

Rodné priezvisko nie je
vyplnené
Priezvisko nie je vyplnené

N

Dátum narodenia nie je
vyplnený
Dátum úmrtia nie je vyplnený

A

Pohlavie nie je vyplnené

A

Štátna príslušnosť nie je
vyplnená
Začiatok poistného vzťahu nie
je vyplnený
Koniec poistného vzťahu nie je
vyplnený a dátum úmrtia je
vyplnený
Typ platiteľa nie je vyplnený

A

A
N

A

A

A

A
A

A
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Kód
RJ

RK

RL
RM
RN
RO
RP
RQ
RS

RT

RU

RV
RW
RX

RY

RZ

RĎ

RŇ

C7

C8

C9

Názov kontroly
Začiatok platnosti typu
platiteľa musí byť vyplnený
Koniec platnosti typu
platiteľa musí byť
vyplnený, ak je vyplnený
koniec PV
Poradové číslo musí byť
typu integer 7
Identifikátor poistenca ZP
musí byť typu varchar 112
Rodné číslo musí byť typu
varchar 9-10
Meno musí byť typu
varchar 1-40
Rodné priezvisko musí byť
typu varchar 1-50
Priezvisko musí byť typu
varchar 1-50
Dátum narodenia musí byť
typu dátum formát
RRRRMMDD
Dátum úmrtia musí byť
typu dátum formát
RRRRMMDD
Položka pohlavie musí
obsahovať jeden zo
znakov Z, M
Položka štátna príslušnosť
musí obsahovať jeden zo
znakov 0, 2, 3
Položka obec musí byť
typu varchar 1-50
Začiatok poistného vzťahu
musí byť typu dátum
formát RRRRMMDD
Koniec poistného vzťahu
musí byť typu dátum
formát RRRRMMDD
Položka typ platiteľa musí
obsahovať jeden zo
znakov
S, F, I, Z, V, N
Dátum začiatku platnosti
typu platiteľa musí byť
typu dátum formát
RRRRMMDD
Dátum konca platnosti
typu platiteľa musí byť
typu dátum formát
RRRRMMDD
Začiatok PV je menší
alebo rovný ako posledný
deň spracovávaného
obdobia
Dátum narodenia je menší
alebo rovný ako začiatok
PV
Začiatok TP je menší
alebo rovný ako posledný
deň spracovávaného
obdobia

Zapnuté
A

Popis kontroly
Skontroluje, či začiatok platnosti
platiteľa je vyplnený
Skontroluje, či koniec platnosti
typu platiteľa je vyplnený

Popis chyby
Začiatok platnosti typu platiteľa
nie je vyplnený
Koniec platnosti typu platiteľa
nie je vyplnený

Skontroluje, či poradové číslo je
typu integer 7
Skontroluje, či identifikátor
poistenca ZP je typu varchar 1-12

Poradové číslo nie je typu
integer 7
Identifikátor poistenca ZP nie
je typu varchar 1-12

A

Skontroluje, či rodné číslo je typu
varchar 9-10
Skontroluje, či meno je typu
varchar 1-40
Skontroluje, či rodné priezvisko je
typu varchar 1-50
Skontroluje, či priezvisko je typu
varchar 1-50
Skontroluje, či dátum narodenia je
typu dátum formát RRRRMMDD

Rodné číslo nie je typu varchar
9-10
Meno nie je typu varchar 1-40

A

Rodné priezvisko nie je typu
varchar 1-50
Priezvisko nie je typu varchar
1-50
Dátum narodenia nie je typu
dátum formát RRRRMMDD

A

Skontroluje, či dátum úmrtia je
typu dátum formát RRRRMMDD

Dátum úmrtia nie je typu
dátum formát RRRRMMDD

A

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

Položka pohlavie neobsahuje
jeden zo znakov Z, M

A

Skontroluje, či položka štátna
príslušnosť obsahuje jeden zo
znakov 0, 2, 3
Skontroluje, či položka obec je
typu varchar 1-50
Skontroluje, či začiatok poistného
vzťahu je typu dátum formát
RRRRMMDD
Skontroluje, či koniec poistného
vzťahu je typu dátum formát
RRRRMMDD
Skontroluje, či položka typ
platiteľa obsahuje jeden zo
znakov S, F, I, Z, V, N

Položka štátna príslušnosť
neobsahuje jeden zo znakov 0,
2, 3
Položka obec nie je typu
varchar 1-50
Začiatok poistného vzťahu nie
je typu dátum formát
RRRRMMDD
Koniec poistného vzťahu nie je
typu dátum formát
RRRRMMDD
Položka typ platiteľa
neobsahuje jeden zo znakov
S, F, I, Z, V, N

A

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

Dátum začiatku platnosti typu
platiteľa nie je typu dátum
formát RRRRMMDD

A

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

Dátum konca platnosti typu
platiteľa nie je typu dátum
formát RRRRMMDD

A

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

Začiatok PV je neskorší ako
spracovávané obdobie

A

Dátum narodenia je neskorší
ako začiatok PV

A

Skontroluje, či dátum začiatku TP Začiatok TP je neskorší ako
je menší alebo rovný poslednému spracovávané obdobie
dňu obdobia, za ktoré prebieha
spracovanie

A

A

A

A
A

N
A

A

A

A
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Kód

Názov kontroly
Popis kontroly
Začiatok TP je väčší alebo Skontroluje, či dátum začiatku PV
CA rovný ako začiatok PV
je menší alebo rovný dátumu
začiatku TP
Začiatok PV je väčší alebo Skontroluje, či dátum začiatku PV
CB rovný ako začiatok vzniku je väčší alebo rovný ako začiatok
ZP
vzniku ZP
Koniec PV je neprázdny
Skontroluje či začiatku PV je
CC a zároveň je väčší alebo menší alebo rovný ako koniec PV
rovný začiatku PV
ak je koniec PV vyplnený.
Koniec PV je neprázdny
Ak je koniec PV vyplnený je väčší
CD a je väčší alebo rovný
alebo rovný koncu TP
koncu TP
Koniec PV je neprázdny
Ak je koniec PV vyplnený musí
a je menší alebo rovný
byť menší alebo rovný
CE
ako posledný deň
poslednému dňu obdobia, za
spracovávaného obdobia ktoré prebieha spracovanie
Koniec TP je neprázdny
Skontroluje či začiatku TP je
CF a zároveň je väčší alebo menší alebo rovný ako koniec TP
rovný začiatku PV
ak je koniec TP vyplnený.
Dátum úmrtia je
Skontroluje či dátum úmrtia, ak je
neprázdny a je väčší
vyplnený, je väčší alebo rovný ako
CG
alebo rovný dátumu
dátum narodenia
narodenia
Dátum úmrtia je
Skontroluje či dátum úmrtia, ak je
CH neprázdny a rovný alebo vyplnený, je rovný alebo väčší ako
väčší ako koniec PV
dátum ukončenia PV
Pobočka ZP je typu
Skontroluje či pobočka ZP je typu
CI
charakter 2
charakter 2
Pôvodné rodné číslo musí Skontroluje, či pôvodné rodné
CJ byť typu varchar 9-10, ak číslo je typu varchar 9-10
je neprázdne
Požadovaná akcia nie je Skontroluje či, požadovaná akcia
CK
typu charakter 2
je typu charakter 2
Požadovaná akcia
Skontroluje, či hodnota je RC, FS
CL nadobúda nedovolenú
alebo NP
hodnotu
Položka obec musí byť
Skontroluje, či položka obec je
CR vyplnená
vyplnená. Nesmie byť vyplnená
medzerami.
PSČ
musí
byť
vyplnené
Skontroluje, či PSČ je vyplnené
CQ
PSČ musí byť typu
Skontroluje, či PSČ je typu
CS
varchar 1-5
varchar 1-5
Ulica a číslo domu musí
Skontroluje, či ulica a číslo domu
CU
byť vyplnené
sú vyplnené
Ulica a číslo domu musia Skontroluje, či položka ulica
obsahovať iba povolené
a číslo domu je vyplnená a či
znaky. Položka nesmie
neobsahuje nepovolené znaky.
CV
byť vyplnená medzerami.

F6

CM

Pre jedno IDZP musí byť v
dávke iba jedno rodné
číslo
Meno musí obsahovať iba
povolené znaky

Priezvisko musí
obsahovať iba povolené
CO znaky

Popis chyby
Začiatok PV je neskorší ako
začiatok TP

Zapnuté
A

Začiatok PV je skorší ako
začiatok vzniku ZP

A

Koniec PV je skorší ako
začiatok PV

A

Koniec TP je väčší ako koniec
PV

A

Koniec PV je neskorší ako
spracovávané obdobie

A

Koniec TP je skorší ako
začiatok TP

A

Dátum úmrtia je skorší ako
dátum narodenia.

A

Dátum úmrtia je menší ako
dátum ukončenia PV.

A

Pobočka ZP nie je typu
charakter 2
Pôvodné rodné číslo nie je
typu varchar 9-10 a je
neprázdne
Požadovaná akcia nie je typu
charakter 2
Požadovaná akcia nadobúda
nedovolenú hodnotu

A

Položka obec nie je vyplnená

A

PSČ nie je vyplnené
PSČ nie je typu varchar 1-5

A
A

Ulica a číslo domu nie sú
vyplnené
Položka Ulica a číslo domu nie
je vyplnená alebo obsahuje
nepovolené znaky.
Nekontroluje sa v prípade, ak
štátna príslušnosť má hodnotu
3.
Pre jedno IDZP sú v dávke
rôzne rodné čísla

A

Meno obsahuje nepovolené
znaky. Nekontroluje sa
v prípade, ak štátna
príslušnosť má hodnotu 3.
Skontroluje, či položka priezvisko Priezvisko obsahuje
neobsahuje nepovolené znaky
nepovolené znaky.
Nekontroluje sa v prípade, ak
štátna príslušnosť má hodnotu
3.

A

Skontroluje, či v dávke je pre
jedno IDZP iba jedno rodné číslo
Skontroluje, či položka meno
neobsahuje nepovolené znaky

A

A
A

A

A

A
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Kód
CP

Názov kontroly
Popis kontroly
Obec musí obsahovať iba Skontroluje, či položka obec
povolené znaky
neobsahuje nepovolené znaky

PSČ musí obsahovať 5
číslic
Rodné priezvisko musí
obsahovať iba povolené
CY znaky

CW

F7

F8

Skontroluje, či PSČ obsahuje
práve 5 číslic a žiadne iné znaky
Skontroluje, či položka rodné
priezvisko neobsahuje
nepovolené znaky

Dôvod ukončenia musí byť Skontroluje sa vyplnenie dôvodu
vyplnený
ukončenia ak je vyplnený koniec
poistného vzťahu
Dôvod ukončenia musí
Skontroluje, či dôvod ukončenia
obsahovať iba povolené
obsahuje iba povolené znaky a
znaky
hodnoty

Zapnuté
A

Popis chyby
Obec obsahuje nepovolené
znaky. Nekontroluje sa
v prípade, ak štátna
príslušnosť má hodnotu 3.
PSČ neobsahuje 5 číslic

N

Rodné priezvisko obsahuje
nepovolené znaky.
Nekontroluje sa v prípade, ak
štátna príslušnosť má hodnotu
3.
Dôvod ukončenia nie je
vyplnený

A

Dôvod ukončenia obsahuje
nepovolené hodnoty

A

A

Doplnené syntaktické kontroly
Kód
FB

FC

FD

FE

FF

FG

FH

FI

Názov kontroly
Položka PCO musí byť
typu varchar 1-32

Popis kontroly
Skontroluje, či PCO je typu
varchar 1-32

Popis chyby
Rozsah položky PCO
je viac ako 32 znakov
alebo obsahuje
nepovolené znaky
Položka Štát musí byť
Skontroluje, či položka štát je
Rozsah položky Štát
typu charakter 3
typu charakter 3
nie sú 3 znaky alebo
obsahuje nepovolené
znaky
Položka Dôvod vzniku
Skontroluje, či položky Dôvod
Rozsah položky Dôvod
VZP musí byť typu
vzniku VZP je typu charakter 2 vzniku VZP nie sú 2
charakter 2
znaky
Položka Preukaz P, ak je Skontroluje, či položka Preukaz Rozsah položky
vyplnená, musí
P obsahuje znak „P“
Preukaz P nie je 1
obsahovať znak „P“
znak alebo neobsahuje
povolený znak „P“
Položka Dátum vydania
Skontroluje, či položka Dátum
Položka Dátum vydania
preukazu P musí byť typu vydania preukazu P je typu
preukazu P nie je typu
dátum formát
dátum formát RRRRMMDD
dátum formát
RRRRMMDD
RRRRMMDD
Položka Dátum ukončenia Skontroluje, či položka Dátum
Položka Dátum
preukazu P musí byť typu ukončenia preukazu P je typu
ukončenia preukazu P
dátum formát
dátum formát RRRRMMDD
nie je typu dátum
RRRRMMDD
formát RRRRMMDD
Položka Dátum začiatku
Skontroluje, či položka Dátum
Položka Dátum
registrácie poistenca
začiatku registrácie poistenca
ukončenia registrácie
s typom preukazu P musí s typom preukazu P je typu
poistenca s typom
byť typu dátum formát
dátum formát RRRRMMDD
preukazu P nie je typu
RRRRMMDD
dátum formát
RRRRMMDD
Položka Dátum ukončenia Skontroluje, či položka Dátum
Položka Dátum
registrácie poistenca
ukončenia registrácie poistenca ukončenia registrácie
s typom preukazu P musí s typom preukazu P je typu
poistenca s typom
byť typu dátum formát
dátum formát RRRRMMDD
preukazu P nie je typu
RRRRMMDD
dátum formát
RRRRMMDD

Zapnuté
A

A

A

A

A

A

A

A
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Príloha č. 4 MU 7/1/2015
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
d) 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.
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.
Vypĺňa sa pri prechode ZP pod nový číselný
kód pri hromadnom ukončení PV v roku
2005 pre ZP so starým číselným kódom

P

odhlásenie Poistenca pri zániku účasti na VZP

T

ukončenie PV z dôvodu Transformácie ZP na
akciovú spoločnosť

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

A

ukončenie PV v ZP z dôvodu vzniku statusu NRP

Používa výlučne CRP pri automatickom
ukončení PV v predchádzajúcej ZP, pokiaľ
prepoistenie do ZP s prideleným kódom nn z dôvodu predchádzajúca ZP riadne neukončila PV
nn+60
vzniku statusu NRP
z dôvodu vzniku statusu NRP.
ZP na ukončenie PV z dôvodu vzniku
statusu NRP používa dôvod „A“
B
ukončenie statusu NRP v ZP nositeľa
Prepoistenie dieťaťa do ZP, do ktorej bola
na neho podaná prihláška v lehote 60 dní.
D
prepoistenie Dieťaťa v priebehu prvých 60 dní
Zadáva ZP matky, ktorá ukončuje PV
dieťaťa.
(§6 ods. 8 zákona č.580/2004 Z. z.)
Používa výlučne CRP pri automatickom
ukončení PV v ZP matky v lehote 60 dní,
pokiaľ ZP matky riadne neukončila poistný
G
automatické ukončenie PV u dieťaťa do 60 dní
vzťah v prípade podania prihlášky na dieťa
v inej ZP. (§6 ods. 8 zákona č.580/2004 Z.
z.)

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 MU 7/1/2015
Číselník dôvodov vzniku PV
Navrhovaný
kód
TP

TV

TA

BP

BD

nn
TT
ZZ
II

Kód

Popis

Vznik verejného zdravotného poistenia z dôvodu
„Narodenie poistenca s trvalým pobytom na
území SR“
TPv Vznik verejného zdravotného poistenia z dôvodu
„Získanie trvalého pobytu na území Slovenskej
republiky“
TPt
Vznik verejného zdravotného poistenia z dôvodu
„Trvanie trvalého pobytu na území Slovenskej
republiky a súčasne zánik skutočností
uvedených v § 3 ods. 2 písm. a) až d)“
BTP Vznik verejného zdravotného poistenia z dôvodu
„Nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, ale nastali skutočnosti uvedené v § 3
ods. 3 písm. a) až i)“ (cudzinci)
Vznik verejného zdravotného poistenia z dôvodu
BTPd „Nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, ale nastali skutočnosti uvedené v § 3
ods. 4“ (dôchodky zo SR)
nn
Prepoistenie zo ZP s prideleným kódom nn
TPn

Poznámka
Podľa § 3 odseku 2 a § 4
odseku
1
zákona
č. 580/2004 Z. z.
Podľa § 3 odseku 2 a § 4
odseku
3
zákona
č. 580/2004 Z. z.
Podľa § 3 odseku 2 písm.
a)
až
d),
zákona
č. 580/2004 Z. z.
Podľa § 3 odseku 3
zákona č. 580/2004 Z. z.
Podľa § 3 odseku 4
zákona č. 580/2004 Z. z.
nn – kód z číselníka kódov
ZP

Transformácia na a.s. – vznik ZP z dôvodu
transformácie na akciové spoločnosti
Zlúčenie ZP – vznik ZP zlúčením zdravotných
poisťovní
Iná – v prípade, ak nie je zdravotnej poisťovni
známy kód predchádzajúcej zdravotnej
poisťovne
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Príloha č. 6 MU č. 7/1/2015
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Popis položky
Typ dávky
Kód ZP
Dátum vytvorenia dávky
Počet riadkov v dávke
Charakter dávky
PČD

Typ
INT
CHAR
DATE
INT
CHAR
CHAR

Dĺžka
3
2
8
6
1
3

Povinnosť
P
P
P
P
P
P*

Formát

RRRRMMDD
N/O

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.
1.

Popis položky
Poradové číslo
riadku

Typ

Dĺžka

Povinnosť

Poznámka

INT

6

P

Poradové číslo riadku v dávke.
RČ alebo BIČ poistenca.
Sú povolené iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané
na 10 znakov nulou ani iným znakom
(medzerou).
V položke je uvedené RČ/BIČ, pod
ktorým je poistenec vedený v CRP.

2.

Rodné číslo/BIČ

VARCH
AR

9-10

P*

3.

IDZP

VARCH
AR

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

1-40

P*

V položke je uvedené meno z CRP

6.

Rodné priezvisko

1-50

N

7.

Priezvisko

1-50

P*

8.

Dátum narodenia

DATE

8

P*

9.

Štátna príslušnosť

CHAR

1

P*

CHAR

1

P*

1-50

P*

1-75

P*

10. Pohlavie
11. Obec
12. Ulica a č. domu

VARCH
AR
VARCH
AR
VARCH
AR

VARCH
AR
VARCH
AR

13. Typ OoÚ

CHAR

1

P

14. Dátum úmrtia

DATE

8

P

15. Miesto úmrtia

VARCH
AR

1-75

P

V položke je uvedené rodné priezvisko
z CRP
V položke je uvedené priezvisko z
CRP
dátum v tvare RRRRMMDD uvedené v
CRP
0 – SR
2 – iné
3 – EÚ
Položka obsahuje hodnotu M alebo Z,
hodnota sa uvádza z CRP
V položke je uvedený názov obce
trvalého bydliska z CRP
V položke je uvedená ulica trvalého
bydliska z CRP
1 – oznámenie o úmrtí
2 – vyhlásenie za mŕtveho
dátum v tvare RRRRMMDD uvedený
na OoÚ
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

17.

Meno uvedené na
OoÚ

VARCH
AR

1-40

P**

Položka obsahuje údaj uvedený na
OoÚ

18.

Rodné priezvisko
uvedené na OoÚ

VARCH
AR

1-50

N

Položka obsahuje údaj uvedený na
OoÚ

19.

Priezvisko uvedené
na OoÚ

VARCH
AR

1-50

P**

CHAR

1

P**

Obec trvalého
21. bydliska uvedená
na OoÚ

VARCH
AR

1-50

P**

Položka obsahuje údaj uvedený na
OoÚ

22.

Ulica a č. domu
uvedené na OoÚ

VARCH
AR

1-75

P**

Položka obsahuje údaj uvedený na
OoÚ

23.

Dátum narodenia
uvedený na OoÚ

DATE

8

P**

VARCH
AR

1-75

N

20. Pohlavie

24. Miesto narodenia

Dátum v tvare RRRRMMDD
uvedeného na OoÚ

Položka obsahuje údaj uvedený na
OoÚ
Položka obsahuje údaj uvedený na
OoÚ

Položka obsahuje údaj uvedený na
OoÚ
V položke je uvedené miesto
narodenia z OoÚ. V prípade, že
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P. č.

Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť

25.

RČ uvedené na
OoÚ

VARCH
AR

9-10

P**

26.

Štátna príslušnosť
uvedená na OoÚ

CHAR

1

N

VARCH
AR

1-40

P**

27. Vybavuje_meno

30.

Vybavuje_ulica a č.
domu

VARCH
AR
VARCH
AR
VARCH
AR

31.

Rodinný pomer
zomrelého

VARCH
AR

1-24

P**

32.

Dátum doručenia na
úrad

DATE

8

P

33.

Kód matričného
úradu

CHAR

6

P

34.

Názov matričného
úradu

1-75

P

1-40

P**

1-50

P**

28. Vybavuje_priezvisko
29. Vybavuje_obec

35. Matrikár_meno
36. Matrikár_priezvisko

VARCH
AR
VARCH
AR
VARCH
AR

Poznámka
miesto narodenia nie je známe,
položka bude prázdna
RČ poistenca.
Sú povolené iba číslice 0 až 9.
9-miestne rodné čísla nie sú dopĺňané
na 10 znakov nulou ani iným znakom
(medzerou).
Položka obsahuje RČ uvedené na
OoÚ
0 – SR
2 – iné
3 – EÚ
Položky 26. – 29. obsahujú osobné
údaje osoby, ktorá vybavuje pohreb.
Položky sú naplnené údajmi z OoÚ

1-50

P**

Uvedené na OoÚ

1-125

P**

Uvedené na OoÚ

1-75

P**

Uvedené na OoÚ
Položka obsahuje údaj uvedený na
OoÚ

37. Príznak zmeny

CHAR

1

N

38.

Poradové číslo
riadku z PČD

CHAR

6

N

39.

Príznak
spracovania

CHAR

3

N

40. PCO

VARCH
AR

32

P*

41. IDCRP

VARCH
AR

1-8

P*

Dátum v tvare RRRRMMDD
6-miestny kód matričného úradu podľa
číselníka 0089 – matričné úrady zo ŠÚ
SR
Názov matričného úradu podľa kódu
matričného úradu
Položka obsahuje údaj uvedený na
OoÚ
Položka obsahuje údaj uvedený na
OoÚ
prázdny – nový záznam
S - storno záznamu alebo oprava
údajov v zázname
Vypĺňa sa v prípade, že ide o opravnú
dávku. Uvádza sa tu poradové číslo
riadku dávky PČD, ktorý je opravovaný
Prázdny – záznam bol zapísaný
v poriadku.
Vyplnená hodnota bude v tvare
DU1@dátum úmrtia z CRP
Počítačové číslo osoby z Registra
fyzických osôb MV SR, ktoré je vedené
v 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.“
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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.

137

Príloha č. 7 MU č. 7/1/2015
Údaje z registra narodení
Dátové rozhranie – dávka 513
Popis dávky: narodenie fyzickej osoby
Smer:
Webová služba pre ZP
Typ dávky:
513
Početnosť:
do piatich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti úrad dozvedel
Formát prenosu dát: XML webová služba
Endpoint pre WS: https://www.wsudzs.sk/udzs-newborns/management
WSDL schéma:
https://www.wsudzs.sk/udzs-newborns/management?wsdl
Popis WS:
https://portaludzs.sk/group/enovorodenci/webove-sluzby
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.
Názov stĺpca
č.
1.
Typ dávky
2.
Kód ZP
3.
Dátum vytvorenia
dávky
4.
Počet záznamov
v dávke
5.
ID dávky

Vysvetlivky:
Typ dávky:
Dátum vytvorenia dávky:

Typ

Dĺžka

Povinnosť

CHAR
CHAR
DATE

3
2
8

P
P
P

Typ dávky je 513

P

Integer od 0 do 999999

P

Unikátny Identifikátor
dávky

INT
STRING

32

Formát

RRRRMMDD

513
rok, mesiac a deň vytvorenia dávky

Tabuľka č. 2 - riadky tela dávky
P. č. Popis položky

Typ

Dĺžka

Povinnosť Poznámka

1.

Poradové číslo
záznamu v dávke

2.

Rodné číslo dieťaťa

CHAR

10

P

3.

Číslo ZP dieťaťa

CHAR

2

P

4.

IDZP

VARCHAR

1-12

P*

5.

DATA_ZP

CHAR

1

P*

6.

Meno dieťaťa

VARCHAR

1-40

P

7.

Priezvisko dieťaťa

VARCHAR

1-50

P

INT

P

Poradové číslo záznamu
v dávke od 1-999999
Sú povolené iba číslice 0 až
9.
Ak je ZP dieťaťa v dávke
516, použiť danú ZP, ináč ZP
matky. Ak matka nemá ZP,
ZP s najväčším počtom
poistencov. Ak matka nie je
známa, ZP s najväčším
počtom poistencov.
Ak už je dieťa v dávke 516,
IDZP je známe.
1 – ak novorodenec nie je
v dávke 516, ináč
nevyplnené.
Ak nie je v Oznámení
o narodení vyplnené meno
dieťaťa, potom hodnota =
neurčené.
Ak nie je v Oznámení
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o narodení vyplnené
priezvisko dieťaťa, potom
hodnota = neurčené.
8.

Dátum narodenia
dieťaťa

9.

DATE

8

P

Adresa trvalého
pobytu dieťaťa Obec

VARCHAR

1-50

P*

10.

Ulica a č. domu

VARCHAR

1-75

P*

11.

PSČ

VARCHAR

1-5

P*

12.

Štát

CHAR

3

P*

13.

Rodné číslo/BIČ matky

VARCHAR

9-10

P*

14.

PCO matky

VARCHAR

1-32

P*

15.
16.

IDCRP matky
Meno matky
Rodné priezvisko
matky
Priezvisko matky
Adresa trvalého
pobytu matky Obec

INT
VARCHAR

1-40

P*
P*

VARCHAR

1-50

P*

VARCHAR

1-50

P*

VARCHAR

1-50

P*

20.

Ulica a č. domu

VARCHAR

1-75

P*

21.

PSČ

VARCHAR

1-5

P*

22.

Štát

CHAR

3

P*

23.

Typ záznamu

CHAR

1

P

CHAR

6

P*

CHAR

6

P*

CHAR

6

P*

VARCHAR

1-75

P*

17.
18.
19.

24.

25.

Adresa trvalého
pobytu dieťaťa – kód
obce
Adresa trvalého
pobytu matky – kód
obce

26.

Kód matričného úradu

27.

Názov matričného
úradu

Dátum v tvare RRRRMMDD.
V položke je uvedený názov
obce trvalého pobytu
v prípade, ak je známy.
V položke je uvedený názov
ulice a č. d. trvalého pobytu
v prípade, ak je známy.
V položke je uvedené PSČ
trvalého pobytu v prípade, ak
je známy.
Štát trvalého pobytu - podľa
číselníka 0086 – Krajina
OSN - Štatistického úradu
SR (položka „Kód OSN“).
Sú povolené iba číslice 0 až
9. Do roku 1954 je RČ 9miestne, na 10 znakov nie je
dopĺňané nulou ani iným
znakom (medzerou).
Počítačové číslo osoby
z Registra fyzických osôb
MV SR, ktoré je vedené
v CRP.
1-99999999

V položke je uvedený názov
obce trvalého bydliska.
V položke je uvedená ulica
trvalého bydliska.
Poštové smerovacie číslo
Štát trvalého pobytu - podľa
číselníka 0086 – Krajina
OSN - Štatistického úradu
SR (položka „Kód OSN“).
N – nový záznam, E –
editovaný záznam, S –
stornovaný záznam
kód obce z číselníka 0051 Obce Slovenskej republiky –
štatistického úradu SR
kód obce z číselníka 0051 Obce Slovenskej republiky –
štatistického úradu SR
6-miestny kód matričného
úradu podľa číselníka 0089 –
Matričné úrady zo
štatistického úradu SR
Názov matričného úradu
podľa kódu matričného
úradu

P – povinná položka
P* – povinná položka, ak je známa
N – nepovinná položka
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Príloha č. 8 MU č. 7/1/2015
Žiadosť o zmenu / storno / zápis údajov o úmrtí / zápis údajov o narodení fyzickej osoby

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, resp. zoznamu, ak ide o požiadavku na viac poistencov
Dátum:
Meno a priezvisko pracovníka ZP:

Podpis: .....................................................
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Príloha č. 9 MU č. 7/1/2015
Tabuľka povolených znakov
Povolené znaky ISO Latin2
V CRP je kontrolovaná prípustnosť znakov v položkách meno, priezvisko, rodné priezvisko, obec a
ulica v prípade kódu štátnej príslušnosti 0 a 2 (t. j. v prípade, že ide o poistenca zo Slovenskej
republiky alebo poistenca z iných krajín, ako sú krajiny Európskej únie).
Táto prípustnosť nie je kontrolovaná v prípade, že ide o poistenca z krajín Európskej únie (kód
štátnej príslušnosti 3).
Výskyt neprípustných znakov v uvedených položkách je dôvodom na nezaradenie dávky do
spracovania CRP.
Prípustné znaky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka povolených znakov v ISO Latin 2

Povolené znaky v položkách meno, priezvisko a rodné priezvisko
kód
39
45
32
46
65
193
196
66
67
200
68
207
69
201
204
70
71
72
73
205
74

popis
‘
.
A
Á
Ä
B
C
Č
D
Ď
E
É
Ě
F
G
H
I
Í
J

kód
75
76
197
165
77
78
210
79
214
211
213
212
80
81
82
192
216
83
169
84

popis
K
L
Ĺ
Ľ
M
N
Ň
O
Ö
Ó
Ő
Ô
P
Q
R
Ŕ
Ř
S
Š
T

kód
171
85
220
218
217
219
86
87
88
89
221
90
174
195
194
198
203
206
209
166
172

popis
Ť
U
Ü
Ú
Ů
Ű
V
W
X
Y
Ý
Z
Ž
Ă
Â
Ć
Ë
Î
Ń
Ś
Ź

Položky meno, priezvisko a rodné priezvisko nesmú začínať znakmi medzera,
pomlčka (-), bodka (.) a apostrof (').

Povolené znaky v položke obec
kód
45
32
65
193
196
66

popis
A
Á
Ä
B

kód
165
77
78
210
79
211

popis
Ľ
M
N
Ň
O
Ó

kód
221
90
174
204
216
217

popis
Ý
Z
Ž
Ě
Ř
Ů
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67
200
68
207
69
201
70
71
72
73
205
74
75
76
197

C
Č
D
Ď
E
É
F
G
H
I
Í
J
K
L
Ĺ

212
80
81
82
192
83
169
84
171
85
218
86
87
88
89

Ô
P
Q
R
Ŕ
S
Š
T
Ť
U
Ú
V
W
X
Y

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
214
220

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ö
Ü

Položka obec nesmie začínať znakom medzera, pomlčka (-) a číslica.

Povolené znaky v položke ulica a č. domu
kód
39
45
32
46
65
193
196
66
67
200
68
207
69
201
204
70
71
72
73
205
74
75
76
197
165
77

popis
‘
.
A
Á
Ä
B
C
Č
D
Ď
E
É
Ě
F
G
H
I
Í
J
K
L
Ĺ
Ľ
M

kód
78
210
79
214
211
213
212
80
81
82
192
216
83
169
84
171
85
220
218
217
219
86
87
88
89

popis
N
Ň
O
Ö
Ó
Ő
Ô
P
Q
R
Ŕ
Ř
S
Š
T
Ť
U
Ü
Ú
Ů
Ű
V
W
X
Y

kód
221
90
174
195
194
198
203
206
209
166
172
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
47

popis
Ý
Z
Ž
Ă
Â
Ć
Ë
Î
Ń
Ś
Ź
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/

Položka ulica a č. domu nesmie začínať znakom medzera, pomlčka (-), bodka (.),
apostrof (‘) a lomka (/).
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Príloha č. 10 MU č. 7/1/2015
Údaje o poistencoch podľa § 27 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 580/2004 Z. z.
Popis textového formátu na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 580 /2004 Z.
z. (formu na zaslanie údajov si zvolí odosielateľ údajov)
Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. e) a f) zákona č.580/2004 Z. z.
Popis: Zasielanie údajov o poistencoch zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových
skupín podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z.
Označenie: 011
Odosielateľ: zdravotná poisťovňa
Prijímateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Znaková sada a kódovanie: UTF-8
Formát prenosu dát: textový súbor
Zloženie názvu súboru: ZZ-udajoFNSpoistencoch-RRRRMM.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód
zdravotnej poisťovne, RRRR je rok a MM je kalendárny mesiac, za ktorý sa údaje poskytujú.
Oddeľovacie znaky:
Oddeľovač riadkov: CRLF
Oddeľovač položiek riadka: "|" (pipe)
Desatinný oddeľovač: čiarka
Formát vety dávky: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci
každého riadka)
Každá veta je na novom riadku.
Obsah dávky:
1. riadok: hlavička dávky
Položka Popis položky
Povinná Dátový
Dĺžka
Formát
1.
Označenie
P
CHAR
3
011
2.
Kód zdravotnej poisťovne
P
CHAR
2
3.
Obdobie
P
DATE
6
RRRRMM
4.
Dátum generovanie dávky
P
DATE
8
RRRRMMDD
5.
Počet riadkov v tele dávky
P
INT
1-9
P = povinná položka
Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec
DATE - dátumový údaj v zadanom tvare
INT - celé číslo
Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
1. Označenie - nemenná hodnota 011
2. Kód zdravotnej poisťovne - uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne
3. Obdobie - uvádza sa mesiac a rok, za ktoré sa údaje poskytujú
4. Dátum generovania dávky - uvádza sa dátum generovania dávky zdravotnou poisťovňou
v ustanovenom formáte
5. Počet riadkov v tele dávky - uvádza sa počet riadkov v tele dávky
2. až n-tý riadok: telo dávky
Položka Popis položky
1.
Poradové číslo riadka
2.
Identifikačné číslo poistenca
3.
Dátum narodenia poistenca
4.
Rodné číslo poistenca (bez
lomky)
5.
Kód kategorizovaného lieku
6.
Počet balení kategorizovaného
lieku
7.
Dátum vydania alebo podania
kategorizovaného lieku
8.
Kód farmaceuticko-nákladovej

Povinná
P
P
P*
P

Dátový
INT
CHAR
DATE
CHAR

Dĺžka
1-9
9-12
8
9-10

P
P

CHAR
DEC

5
5,2

P

DATE

8

P

CHAR

3

Formát

RRRRMMDD

RRRRMMDD
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9.
10.

skupiny
Meno
Priezvisko

P*
P*

CHAR
CHAR

1-99
1-99

P = povinná položka
P* = povinná položka pre cudzinca
Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec
DATE - dátumový údaj v zadanom tvare
INT - celé číslo
DEC - desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, kde x značí počet platných číslic pred aj za
desatinnou čiarkou spolu a y označuje počet platných číslic za desatinnou čiarkou; ako oddeľovač v
desatinných číslach sa používa čiarka.
Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
1. Poradové číslo riadka - uvádza sa poradové číslo riadka
2. Identifikačné číslo poistenca - uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou
poisťovňou a oznámené do centrálneho registra poistencov. Poistencom sa rozumie každá osoba,
ktorá bola aspoň jeden deň poistená v zdravotnej poisťovni v období od 1. januára do 31. decembra
kalendárneho roka, ktorý tri roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika
nákladov.
3. Dátum narodenia - uvádza sa dátum narodenia poistenca. Položka je povinná, ak nebolo
pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou.
Hodnota sa zadáva v ustanovenom formáte.
4. Rodné číslo - uvádza sa 9- alebo 10-miestne rodné číslo bez lomky. Položka je povinná, ak bolo
pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou.
5. Uvádza sa kód kategorizovaného lieku podľa Zoznamu kategorizovaných liekov alebo Zoznamu
liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného
poistenia vydávaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa kódu Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv. Uvádzajú sa len kategorizované lieky, ktoré sú evidované v účtovnej
evidencii zdravotnej poisťovne a boli predpísané na lekárskom predpise, vydané v rámci
poskytovanej lekárenskej starostlivosti, podané v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, alebo
obstarané zdravotnou poisťovňou.
6. Počet balení kategorizovaného lieku - uvádza sa počet balení kategorizovaného lieku; ak sa liek
vykazuje v iných jednotkách ako v baleniach, uvádza sa hodnota prepočítaná na počet balení
kategorizovaných liekov.
7. Dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku - uvádza sa dátum výdaja alebo podania
kategorizovaného lieku - uvádza sa dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku
poistencovi, ktorý zdravotná poisťovňa eviduje vo svojej účtovnej evidencii. Hodnota za zadáva v
ustanovenom formáte.
8. Uvádza sa kód farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa zoznamu farmaceuticko-nákladových
skupín.
9. Uvádza sa meno poistenca. Položka je povinná, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné
číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.
10. Uvádza sa priezvisko poistenca. Položka je povinná, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené
rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.

Popis textového formátu na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004
Z. z. (formu na zaslanie údajov si zvolí odosielateľ údajov)
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Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z.
Popis: Zasielanie údajov o poistencoch v členení podľa platiteľa poistného podľa § 27
ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z.
Označenie: 012 alebo 013
Odosielateľ: zdravotná poisťovňa
Prijímateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Znaková sada a kódovanie: UTF-8
Formát prenosu dát: textový súbor
Zloženie názvu súboru: ZZ-CCC-RRRRMM.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej poisťovne,
CCC je kód dávky (012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, a 013
pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľom poistného je štát), RRRR je rok a MM je kalendárny
mesiac, za ktorý sa údaje poskytujú.
Oddeľovacie znaky:
Oddeľovač riadkov: CRLF
Oddeľovač položiek riadka: "|" (pipe)
Desatinný oddeľovač: čiarka
Formát vety dávky: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci
každého riadka)
Každá veta je na novom riadku.
Obsah dávky:
1. riadok: hlavička dávky
Položka Popis položky
Povinná Dátový
Dĺžka
Formát
1.
Označenie
P
CHAR
3
012 / 013
2.
Kód zdravotnej poisťovne
P
CHAR
2
3.
Obdobie
P
DATE
6
RRRRMM
4.
Dátum generovanie dávky
P
DATE
8
RRRRMMDD
5.
Počet riadkov v tele dávky
P
INT
1-9
6.
Charakter dávky
P
CHAR
1
R/O
7.
Poradové číslo opravnej dávky P*
INT
1-2
P = povinná položka
P* = povinná položka, ak druh dávky má hodnotu „O“
Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec
DATE - dátumový údaj v ustanovenom formáte
INT - celé číslo
Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
1. Označenie - hodnota 012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (§ 27
ods. 2 písm. b) zákona), hodnota 013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného je štát
(§ 27 ods. 2 písm. c) zákona)
2. Kód zdravotnej poisťovne - uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne
3. Obdobie - uvádza sa mesiac a rok, za ktoré sa údaje poskytujú. Zdravotné poisťovne sú povinné
predložiť úradu údaje v kalendárnom mesiaci za kalendárny mesiac, ktorý dva mesiace predchádza
tomuto kalendárnemu mesiacu.
4. Dátum generovania dávky - uvádza sa dátum generovania dávky zdravotnou poisťovňou
5. Počet riadkov v tele dávky - uvádza sa počet riadkov v tele dávky
6. Charakter dávky – uvádza sa označenie druhu dávky: R – riadna dávka, O – opravná dávka,
ktorá v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúce dávky.
7. Poradové číslo opravnej dávky – uvádza sa poradové číslo opravnej dávky; položka je povinná,
ak druh dávky je „O“.

2. až n-tý riadok: telo dávky
Položka Popis položky
1.
Poradové číslo riadka
2.
Identifikačné číslo poistenca
3.
Rodné číslo poistenca

Povinná
P
P
P*

Dátový
INT
CHAR
CHAR

Dĺžka
1-9
9-12
9-10

Formát
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4.
5.
6.

Pohlavie poistenca
Vek poistenca
Počet dní evidencie v kategórii

P
P
P

INT
INT
INT

1
1-3
1-2

P = povinná položka
P* = povinná položka, ak je rodné číslo pridelené
Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec
DATE - dátumový údaj v ustanovenom formáte
INT - celé číslo
Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
1. Poradové číslo riadku - uvádza sa poradové číslo riadka
2. Identifikačné číslo poistenca - uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou
poisťovňou a oznámené do centrálneho registra poistencov
3. Rodné číslo - uvádza sa 9- alebo 10-miestne rodné číslo bez lomky. Položka je povinná, ak bolo
pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou.
4. Uvádza sa pohlavie poistenca ako číselný kód v tvare: muž: 1, žena: 2
5. Uvádza sa vek poistenca podľa zaradenia vo vekovej skupine; poistenec sa zaradí do vyššej
vekovej skupiny od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v
ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
6. Uvádza sa počet dní evidencie v mesiaci v kategórii poistencov, za ktorých platiteľom poistného
je alebo nie je štát. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do 31.
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Príloha č. 11 MU č. 7/1/2015
Údaje o poistencoch podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z.
Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z.
Popis: Zasielanie údajov o poistencoch, u ktorých sa vyskytuje rozdiel medzi CRP a údajmi
v členení podľa platiteľa poistného podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 580/2004 Z. z.
Označenie: UDZS_012 alebo UDZS_013
Odosielateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Prijímateľ: zdravotná poisťovňa
Znaková sada a kódovanie: UTF-8
Formát prenosu dát: textový súbor
Zloženie názvu súboru: ZZ-UDZS-CCC-RRRRMM.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej
poisťovne, UDZS identifikuje, že ide o odpovednú dávku, CCC je kód dávky (012 pre údaje o
poistencoch, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, a 013 pre údaje o poistencoch, za ktorých
platiteľom poistného je štát), RRRR je rok a MM je kalendárny mesiac, za ktorý sa údaje poskytujú.
Oddeľovacie znaky:
Oddeľovač riadkov: CRLF
Oddeľovač položiek riadka: "|" (pipe)
Desatinný oddeľovač: čiarka
Formát vety dávky: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci
každého riadka)
Každá veta je na novom riadku.
Obsah dávky:
3. riadok: hlavička dávky
Položka Popis položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Označenie
Kód zdravotnej poisťovne
Obdobie
Dátum generovania dávky
Počet riadkov v tele dávky
Charakter dávky

Povinná
P
P
P
P
P
P

Dátový
typ
CHAR
CHAR
DATE
DATE
INT
CHAR

Dĺžka

Formát

3
2
6
8
1-9
1

012 / 013
RRRRMM
RRRRMMDD
K – konštanta, po
kontrole z ÚDZS

P = povinná položka
Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec
DATE - dátumový údaj v ustanovenom formáte
INT - celé číslo
Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
1. Označenie - hodnota 012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (§ 27
ods. 2 písm. b) zákona), hodnota 013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného je štát
(§ 27 ods. 2 písm. c) zákona).
2. Kód zdravotnej poisťovne - uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne
3. Obdobie - uvádza sa mesiac a rok, za ktoré sa údaje poskytujú. Zdravotné poisťovne sú povinné
predložiť úradu údaje v kalendárnom mesiaci za kalendárny mesiac, ktorý dva mesiace predchádza
tomuto kalendárnemu mesiaci.
4. Dátum generovania dávky - uvádza sa dátum generovania dávky zdravotnou poisťovňou
5. Počet riadkov v tele dávky - uvádza sa počet riadkov v tele dávky
6. Charakter dávky – K – konštanta, po kontrole z ÚDZS
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Položka Popis položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Poradové číslo riadka
Poradové číslo riadka z dávky
zo ZP
Identifikátor CRP – idcrp
Identifikačné číslo poistenca
zo ZP
Rodné číslo poistenca zo ZP
Pohlavie poistenca z dávky zo
ZP
Pohlavie poistenca podľa
CRP
Vek poistenca z dávky zo ZP
Vek poistenca podľa CRP
Počet dní evidencie v
kategórii z dávky zo ZP
Počet dní evidencie v
kategórii podľa CRP
Popis chyby pri spracovaní
Poistenosť – kód ZP ***
Poistenosť – začiatok platiteľa
***
Poistenosť – koniec platiteľa
***

Dĺžka

P
P

Dátový
typ
INT
INT

N*
P

INT
CHAR

9-12
9-12

P
P

CHAR
INT

9-10
1

N*

INT

1

P
N*
P

INT
INT
INT

1-3
1-3
1-2

N*

INT

1-2

N
N * **
N * **

CHAR
CHAR
DATE

0-50
2
8

RRRRMMDD

N * **

DATE

8

RRRRMMDD

Povinná

Formát

1-9
1-9

P = povinná položka
N* - Ak sa nepodarí identifikovať poistenca v CRP podľa RČ + IDZP zo ZP, tak bude prázdne
** Ak pre mesiac z obdobia dávky a daný typ platiteľa nie je v poistenosti CRP záznam, tak bude
prázdne
*** K jednému záznamu zo ZP môže byť v odpovednej dávke viacero záznamov v závislosti
od zmien poistenosti v sledovanom období (poradové číslo riadka z dávky zo ZP bude
viackrát rovnaké), hodnoty 2. – 11. budú pre ne rovnaké
Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec
DATE - dátumový údaj v ustanovenom formáte
INT - celé číslo
Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
1. Poradové číslo riadku - uvádza sa poradové číslo riadka
2. Poradové číslo riadku z dávky zo ZP – uvádza sa poradové číslo riadka z dávky 012, 013 zo ZP
3. Idcrp – identifikátor poistenca v CRP
4. Identifikačné číslo poistenca - uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou
poisťovňou a oznámené do centrálneho registra poistencov
5. Rodné číslo - uvádza sa 9- alebo 10-miestne rodné číslo bez lomky. Položka je povinná, ak bolo
pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou.
6.a 7. Uvádza sa pohlavie poistenca ako číselný kód v tvare: muž: 1, žena: 2
8.a 9. Uvádza sa vek poistenca podľa zaradenia vo vekovej skupine; poistenec sa zaradí do vyššej
vekovej skupiny od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v
ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
10.a 11. Uvádza sa počet dní evidencie v mesiaci v kategórii poistencov, za ktorých platiteľom
poistného je alebo nie je štát. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do 31.
12. Uvádza sa popis chyby pri spracovaní
13. Uvádza sa kód zdravotnej poisťovne z CRP
14. Uvádza sa dátum začiatku platnosti typu platiteľa
15. Uvádza sa dátum konca platnosti typu platiteľa
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Metodické usmernenie
č. 01/1/2018
k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva na zabezpečenie
jednotného postupu k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a prevozu mŕtvych tiel v súlade s § 18
ods. 1 písm. n) až s) a § 47b až § 47f 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.“), § 41 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov toto metodické usmernenie.

Článok 2
Prehliadka mŕtveho tela
1.

Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje čas a príčina úmrtia. Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela
je činnosť vo verejnom záujme v rámci výkonu zdravotníckeho povolania.

2.

Prehliadku mŕtveho tela vykonáva prehliadajúci lekár.

3.

Prehliadajúcim lekárom je zdravotnícky pracovník v povolaní lekár:
a) ktorý má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f ods. 1
zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len „oprávnenie“),
b) poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise
úradu,
c) poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise úradu,
d) poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej
pomoci za splnenia podmienok určených v § 47da ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.,
e) organizátora, ktorý poskytoval pevnú ambulantnú pohotovostnú službu formou návštevnej
služby za splnenia podmienok určených v § 47da ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.,
f) ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas poslednej hospitalizácie za splnenia
podmienok uvedených v § 47c zákona č. 581/2004 Z. z.

4.

Žiadosť o vydanie oprávnenia obsahuje:
a) titul, meno, priezvisko prehliadajúceho lekára,
b) dátum narodenia,
c) dátum a miesto školenia k prehliadkam mŕtvych tiel,
d) kópiu osvedčenia o absolvovaní školenia prehliadajúceho lekára k prehliadkam mŕtvych tiel,
to neplatí, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo
prehliadajúceho lekára s profesijným titulom všeobecný lekár alebo pediater,
e) určenie časti Slovenskej republiky, v ktorej má prehliadajúci lekár záujem vykonávať
prehliadky mŕtvych tiel.

5.

Obsahom oprávnenia prehliadajúceho lekára je:
a) titul, meno, priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) určenie samosprávneho kraja, ak sa vydáva prehliadajúcemu lekárovi organizátora,
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určenie časti územia Slovenskej republiky, ak sa oprávnenie vydáva na základe
žiadosti prehliadajúceho lekára, ktorý požiadal o vydanie oprávnenia, alebo zamestnancovi
úradu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár a má osvedčenie o absolvovaní
školenia,
e) adresa trvalého bydliska alebo adresa pracoviska,
f) dátum a miesto absolvovania školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
d)

6.

Oprávnenie zaniká:
a) smrťou oprávnenej osoby,
b) vrátením oprávnenia úradu,
c) vyhlásením oprávnenej fyzickej osoby za mŕtvu.

7.

Prehliadajúci lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela je povinný bezodkladne po vykonaní
prehliadky mŕtveho tela vyplniť list o prehliadke mŕtveho tela a štatistické hlásenie o úmrtí (ďalej
len „List o prehliadke mŕtveho“) a jeden rovnopis povinne doručiť na príslušnú pobočku úradu
najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela.

8.

Prehliadajúci lekár je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k ponuke,
propagácii alebo uprednostneniu konkrétneho prevádzkovateľa pohrebnej služby.

9.

Pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom, samovraždou alebo ak ide o úmrtie
cudzieho štátneho príslušníka, prehliadajúci lekár bezodkladne oznámi tieto skutočnosti útvaru
policajného zboru.

10. Po prehliadke mŕtveho tela prehliadajúci lekár nariadi pitvu za podmienok ustanovených v § 48
zákona č. 581/2004 Z. z.
11. Po prehliadke mŕtveho tela prehliadajúci lekár spätne nahlási operačnému stredisku tiesňového
volania záchrannej zdravotnej služby vykonanie prehliadky mŕtveho tela.
Článok 3
Postup pri výkone prehliadky mŕtveho tela
A. Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
(§ 47da zákona č. 581/2004 Z. z.)
Prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa
vykonávajú:
1.

Organizátorom prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len „organizátor“), na základe zmluvy
o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel.
Organizátor je povinný:
a) bezodkladne po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej
zdravotnej služby zabezpečiť vykonanie prehliadky mŕtveho tela prostredníctvom
prehliadajúceho lekára na tom území samosprávneho kraja, pre ktorý má uzatvorenú zmluvu
o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
b) zabezpečiť nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára,
c) zabezpečiť prepravu prehliadajúceho lekára na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela
a späť,
d) vyhotoviť a zaslať rozpis vykonávania prehliadky mŕtveho tela (ďalej len „rozpis
organizátora“) operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby
a úradu najneskôr do 10 pracovných dní pred začiatkom kalendárneho mesiaca, na ktorý sa
rozpis organizátora vyhotovuje,
e) zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k ponuke alebo propagácii pohrebných služieb
alebo poskytovaniu informácií o pohrebných službách s cieľom uprednostniť konkrétneho
prevádzkovateľa pohrebnej služby.
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2.

Lekárom poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej
lekárskej pomoci, alebo lekárom organizátora, ktorý poskytoval pevnú ambulantnú
pohotovostnú službu formou návštevnej služby (§ 47da ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.), a to
v prípade, ak:
a) smrť osoby nastala až po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe týmto
lekárom,
b) je splnená niektorá z podmienok pre nariadenie pitvy podľa § 48 ods. 3 písm. b) až e) a g) až
k),
c) vykonaním prehliadky mŕtveho tela neohrozí poskytovanie neodkladnej zdravotnej
starostlivosti inej osobe a
d) má tento lekár vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.

3.

Na základe rozpisu úradu v čase, ak nie je pre samosprávny kraj uzatvorená platná a účinná
zmluva o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel organizátorom.

Úrad zaradí do rozpisu úradu prehliadajúcich lekárov:
3.1. Na základe dobrovoľnosti
a) zdravotníckeho pracovníka poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár, ktorý
požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
b) zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, ktorý nie je poskytovateľom a ktorý požiadal
úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
c) zamestnanca úradu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár a ktorý má
osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a vydané oprávnenie.
3.2. Na základe povinnosti
3.2.1. Ak úrad nedokáže na území samosprávneho kraja, pre ktorý nie je uzatvorená zmluva
o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s organizátorom, úplne zabezpečiť
vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom dobrovoľných prehliadajúcich lekárov, tak
doplní do rozpisu úradu lekára poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti a lekára poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
Lekár, ktorý je uvedený v rozpise úradu je povinný:
a) vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu,
b) poskytnúť úradu kontaktné údaje (najmä telefonický kontakt a e-mailovú adresu, na ktorých
bude zastihnuteľný) na účely zaradenia do rozpisu úradu,
c) dodržiavať zákonné povinnosti týkajúce sa prehliadok mŕtvych tiel,
d) bezodkladne po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej
zdravotnej služby vykonať prehliadku mŕtveho tela,
e) nariadiť pitvu podľa § 48 zákona č. 581/2004 Z. z.
3.2.2. Lekár poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a lekár poskytovateľa
špecializovanej ambulantnej starostlivosti uvedený v rozpise úradu vykoná prehliadku mŕtveho
tela po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej
služby počas jeho ordinačných hodín bezodkladne po ich skončení alebo v čase, keď je týmto
lekárom poskytovaná pevná ambulantná pohotovostná služba, vykoná prehliadku mŕtveho tela
bezodkladne po ukončení času, v ktorom sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje.
3.2.3. Úrad pri príprave rozpisu úradu zaraďuje rovnomerne lekárov poskytovateľov všeobecnej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti a lekárov poskytovateľov špecializovanej ambulantnej
starostlivosti do rozpisu úradu.
3.3. Úrad zverejňuje rozpis úradu na svojom webovom sídle najneskôr k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca, ktorý o jeden mesiac predchádza kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa
rozpis úradu vyhotovuje. Rozpis úradu sa považuje za doručený poskytovateľom
a prehliadajúcim lekárom dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle úradu.
Úrad zašle rozpis úradu operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby
najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje.
3.4. Ak má úrad k dispozícii emailovú adresu prehliadajúceho lekára, zašle rozpis úradu aj na túto
emailovú adresu.
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4.

Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia nenariadi
pitvu, vyplní v piatich vyhotoveniach List o prehliadke mŕtveho aj s týmito údajmi: miesto
prehliadky, povolenie spopolnenia a prevozu a súčasne vyplní formulár „Správa o prehliadke
mŕtveho tela“ (príloha č. 1 /F-033). List o prehliadke mŕtveho rozošle nasledovne: dva listy pre
matriku, jeden pre obstarávateľa pohrebu, jeden list na založenie do dokumentácie mŕtveho,
jeden pre príslušnú pobočku úradu. Prehliadajúci lekár je povinný najneskôr nasledujúci
pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela doručiť na príslušnú pobočku úradu vyplnený
List o prehliadke mŕtveho spolu s formulárom „Správa o prehliadke mŕtveho“.

5.

Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia v zmysle §
48 zákona č. 581/2004 Z. z. nariadi pitvu, vyplní List o prehliadke mŕtveho v piatich
vyhotoveniach a súčasne vypíše formulár „Správa o prehliadke mŕtveho tela“. Zabezpečí prevoz
mŕtveho tela zmluvnou pohrebnou službou úradu na súdnolekárske pracovisko úradu, v ktorom
bude vykonaná pitva a potvrdí príslušnú časť formuláru „Potvrdenie o preprave mŕtveho tela“
(príloha č. 2. /F-072). S mŕtvym telom odošle v zalepenej obálke vyplnené Listy o prehliadke
mŕtveho v štyroch vyhotoveniach a vypísaný formulár Správa o prehliadke mŕtveho tela
s označením mena a priezviska mŕtveho, adresy príslušného Súdnolekárskeho a patologickoanatomického (ďalej len „SLaPA“) pracoviska s poznámkou „vykonať pitvu“. Prehliadajúci lekár
je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela doručiť na
príslušnú pobočku úradu jeden List o prehliadke mŕtveho.

6.

Ak prehliadajúci lekár zistí, že osoba bola v čase úmrtia nakazená, alebo je podozrenie na
nákazu cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami,
priónovým ochorením typu Creutzfeldt Jacobovej choroby alebo inými vysokovirulentnými
prenosnými chorobami (ďalej len „nebezpečná choroba“) v Liste o prehliadke mŕtveho uvedie
„nakazený nebezpečnou chorobou“ a túto skutočnosť oznámi bezodkladne príslušnému
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

B. Prehliadka mŕtveho tela v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§47c
zákon č. 581/2004 Z. z.)
Prehliadky mŕtvych tiel v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom
došlo k úmrtiu zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na
prevádzkovanie tohto zdravotníckeho zariadenia prehliadajúcim lekárom, ktorý nebol
ošetrujúcim lekárom zomrelého počas poslednej hospitalizácie.
1.

Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela nenariadi pitvu, vyplní v piatich vyhotoveniach
List o prehliadke mŕtveho aj s týmito údajmi: miesto prehliadky, povolenie spopolnenia
a prevozu. List o prehliadke mŕtveho rozošle nasledovne: dva listy pre matriku, jeden list pre
obstarávateľa pohrebu, jeden list na založenie do dokumentácie mŕtveho a jeden List
o prehliadke mŕtveho je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky
mŕtveho tela doručiť na príslušnú pobočku úradu.

2.

Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela nariadi pitvu, vyplní v piatich vyhotoveniach
List o prehliadke mŕtveho s údajom o mieste prehliadky a zabezpečí prevoz mŕtveho tela
zmluvnou pohrebnou službou úradu na SLaPA pracovisko úradu, v ktorom bude vykonaná
pitva. S mŕtvym telom odošle v zalepenej obálke s označením mena a priezviska mŕtveho,
adresy príslušného SLaPA pracoviska s poznámkou „vykonať pitvu“ lekársku prepúšťaciu
správu a Listy o prehliadke mŕtveho - v štyroch vyhotoveniach a jeden List o prehliadke
mŕtveho je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela
doručiť na príslušnú pobočku úradu.

3.

Ak prehliadajúci lekár zistí, že osoba bola v čase úmrtia nakazená alebo je podozrenie na
nebezpečnú chorobu v Liste o prehliadke mŕtveho, uvedie „nakazený nebezpečnou chorobou“
a túto skutočnosť oznámi bezodkladne príslušnému Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva.
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C. Evidencia dokladov o prehliadke mŕtveho tela
1.

Pobočka úradu vedie evidenciu Listov o prehliadke mŕtveho tak, aby bolo možné odkontrolovať
podklady k faktúre a vyúčtovaniu prehliadky mŕtveho tela.

2.

Pobočka úradu eviduje doručené Správy o prehliadke mŕtveho tela.

D. Opakované vykonanie prehliadky mŕtveho tela
1.

V prípade, ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela nenariadi pitvu, ale blízka osoba
mŕtveho požiada o pitvu v zmysle § 48 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z., vedúci lekár
príslušného SLaPA pracoviska alebo ním poverený prehliadajúci lekár vykoná opakovanú
prehliadku mŕtveho tela a nariadi pitvu.

2.

Opakovanú prehliadku mŕtveho tela môže vykonať vedúci lekár SLaPA pracoviska úradu alebo
ním poverený prehliadajúci lekár aj na základe požiadavky príslušníka policajného zboru.

3.

Ak prehliadajúci lekár vykonal opakovanú prehliadku mŕtveho tela, vyplní v piatich
vyhotoveniach List o prehliadke mŕtveho, ktorým nahradí predchádzajúci List o prehliadke
mŕtveho. V opakovane vystavenom Liste o prehliadke mŕtveho uvedie, že ide o opakovanú
prehliadku mŕtveho tela v časti „návrh prehliadajúceho lekára“.

4.

Pri opakovanom vykonaní prehliadky mŕtveho tela musia byť zabezpečené všetky postupy
v súlade s postupmi uvedenými v článku 3 tohto metodického usmernenia. Opakovane
vystavený List o prehliadke mŕtveho sa priloží k prvotne vystavenému Listu o prehliadke
mŕtveho.
Článok 4
Úhrada za výkon prehliadky mŕtveho tela

A. Úrad uhrádza organizátorovi úhradu za vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a úhradu za
prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť v súlade
s cenou a podmienkami uvedenými v zmluve o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych
tiel uzatvorenej medzi organizátorom a úradom, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
B. 1. Úrad uhrádza:
1.1. prehliadajúcemu lekárovi (zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
v povolaní lekár, zamestnancovi úradu alebo zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár,
ktorý nie je poskytovateľom, a ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok
mŕtvych tiel) podľa § 47f ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 581/2004 Z. z. úhradu za vykonanú
prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela
a späť, ak sa prehliadajúci lekár podľa prvej časti vety tohto bodu dopravil na miesto prehliadky
mŕtveho tela na vlastné náklady;
1.2. lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a lekárovi
poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa § 47da ods. 8 zákona
č. 581/2004 Z. z. úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto
vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár podľa prvej časti vety tohto
bodu dopravil na miesto prehliadky mŕtveho tela na vlastné náklady;
1.3. prehliadajúcemu lekárovi poskytovateľa prevádzkujúceho zdravotnícke zariadenie ústavnej
zdravotnej starostlivosti úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela, ak sa prehliadka mŕtveho
tela vykonala v tomto zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti;
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1.4. poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej
pomoci, úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela za splnenia podmienok stanovených v §
47da ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.;
1.5. organizátorovi úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela, ktorý poskytoval pevnú
ambulantnú pohotovostnú službu formou návštevnej služby za splnenia podmienok
stanovených v § 47da ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.

Úrad uhrádza prehliadajúcemu lekárovi podľa bodu 1.3. tejto časti B sumu vo výške 10 eur za
jednu vykonanú prehliadku mŕtveho tela v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti. Platiteľ DPH navýši vyššie uvedenú sumu o DPH v súlade s aktuálnym znením
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej hodnoty.

3.

Úrad uhrádza osobám uvedeným v bodoch 1.1., 1.2., 1.4. a 1.5. tejto časti B vo výške 25 eur
za jednu vykonanú prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti. V prípade, že dotknuté osoby uvedené v bodoch 1.1, 1.2., 1.4. a 1.5.
konajú v čase výkonu prehliadky mŕtveho tela v postavení platiteľa DPH, navýšia vyššie
uvedenú sumu o DPH v súlade s aktuálnym znením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

4.

Úrad uhrádza osobám uvedeným v bodoch 1.1. a 1.2. v tejto časti B úhradu za prepravu
prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa dopravil na
miesto prehliadky na vlastné náklady nasledovne:
- 3,30 eur pri prepravnej vzdialenosti do 25 km,
- 6,60 eur pri prepravnej vzdialenosti od 26 do 50 km,
- 9,90 eur pri prepravnej vzdialenosti od 51 do 75 km,
- 13,20 eur pri prepravnej vzdialenosti od 76 do 100 km,
- 16,50 eur pri prepravnej vzdialenosti od 101 do 125 km,
- 19,80 eur pri prepravnej vzdialenosti od 126 do 150 km,
- 20,00 eur pri prepravnej vzdialenosti nad 150 km.
Platiteľ DPH navýši vyššie uvedené sumy o DPH v súlade s aktuálnym znením zákona č.
222/2004 Z. z. o dani s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.

Faktúra, prípadne vyúčtovanie (viď bod 6. tejto časti B) za vykonané prehliadky mŕtvych tiel
podľa bodov 1.1. až 1.5. tejto časti B sa zasiela štvrťročne na príslušnú pobočku úradu, vždy
k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, za ktorý úhrada prináleží. Pri fakturácii nad 300 eur
mesačne môže byť fakturačným obdobím aj kalendárny mesiac. Súčasťou faktúry je zoznam
prehliadok mŕtvych tiel (príloha č. 3/F-443) vykonaných za kalendárne mesiace príslušného
kalendárneho štvrťroka a Vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy k prehliadke mŕtveho tela
(príloha č. 4/F-266). Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na príslušnú pobočku
úradu.

6.

Prehliadajúci lekár, fyzická osoba, ktorá nie je zaregistrovaná ako platiteľ DPH, môže vyúčtovať
úhrady za výkon prehliadky mŕtvych tiel aj prostredníctvom formulára „Vyúčtovanie prehliadok
mŕtvych tiel pre fyzické osoby, ktoré nie sú zaregistrované ako platitelia DPH“ (príloha č. 5/F056). Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel pre fyzické osoby, ktoré nie sú zaregistrované ako
platitelia DPH má charakter faktúry, t. j. musí obsahovať povinné prílohy uvedené v bode 5. tejto
časti B. Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel pre fyzické osoby, ktoré nie sú zaregistrované ako
platitelia DPH, sa zasiela na príslušnú pobočku úradu rovnakým spôsobom ako faktúra.

7.

Prehliadajúci lekár fakturuje vykonané prehliadky mŕtvych tiel do jedného roka od samotného
výkonu prehliadky mŕtveho tela.

8.

Uvedené ustanovenia sa netýkajú prehliadky mŕtveho tela profesionálneho vojaka zomrelého
pri plnení úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 47e zákona č. 581/2004 Z. z.
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9.

Zoznam zmluvných dopravcov zabezpečujúcich dopravu prehliadajúceho lekára na miesto
prehliadky mŕtveho tela s kontaktnými telefónnymi číslami pre jednotlivé regióny Slovenskej
republiky sú uverejnené na webovej stránke úradu www.udzs-sk.sk a sú tiež k dispozícii na
príslušných pobočkách úradu.
Článok 5
Prevozy mŕtvych tiel

1.

Prevozy mŕtvych tiel na pitvu zabezpečujú v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky
príslušné zmluvné pohrebné služby, ktoré majú s úradom uzatvorený zmluvný vzťah.

2.

Zoznamy zmluvných pohrebných služieb s kontaktnými telefónnymi číslami pre jednotlivé
regióny Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke úradu www.udzs-sk.sk a sú tiež
k dispozícii na príslušných pobočkách úradu a SLaPA pracoviskách úradu.

Článok 6
Vzdelávanie
1.

Vedúci lekár alebo lekár úradu poverený vedúcim lekárom SLaPA pracoviska (ďalej len „školiaci
lekár“), v spolupráci s riaditeľom sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie,
zabezpečuje školenia prehliadajúcich lekárov, ktorí následne dostanú osvedčenie o absolvovaní
školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel
v príslušnom samosprávnom kraji alebo časti územia Slovenskej republiky.

2.

Na jednotlivých školeniach sú lekári oboznamovaní s odbornými postupmi pri vykonávaní
prehliadok mŕtvych tiel a o podmienkach pre nariadenie pitvy.

3.

V prípade preškolenia lekárov dostanú opätovne osvedčenie o absolvovaní školenia.

4.

Po školení prehliadajúcich lekárov vedúci lekár príslušného SLaPA pracoviska zašle zoznam
vyškolených lekárov elektronicky na sekretariát príslušnej pobočky úradu.

Článok 7
Zoznam pracovísk úradu, na ktorých sa vykonávajú pitvy
1.

Zoznam SLaPA pracovísk úradu, na ktorých sa vykonávajú pitvy, je nasledovný:
SL pracovisko Bratislava
PA pracovisko Bratislava Antolská a Sasinkova – dve miesta výkonu
SLaPA pracovisko Nitra
SLaPA pracovisko Žilina
SLaPA pracovisko Martin
SLaPA pracovisko Banská Bystrica
SLaPA pracovisko Prešov
SLaPA pracovisko Poprad
SLaPA pracovisko Košice

2.

Rajonizácia pre vykonávanie pitiev na SLaPA pracoviskách je uvedená v prílohe č. 7 tohto
metodického usmernenia.

3.

Zoznam zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a okresov, z ktorých sa
prevážajú mŕtve telá na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu, je zverejnený na webovej
stránke úradu a k dispozícii je na každej pobočke úradu a u vedúceho lekára SLaPA pracoviska
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úradu. K dispozícii majú zoznam aj riaditelia zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti, dispečingy záchrannej zdravotnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby a
operačné strediská tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.
Článok 8
Mlčanlivosť
Prehliadajúci lekár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
v rámci výkonu prehliadky mŕtveho tela dozvedel, ako aj dodržiavať ustanovenia aktuálne platného
zákona o ochrane osobných údajov a nariadení Európskej únie. V prípade porušenia povinností
uvedených v tomto bode prehliadajúci lekár zodpovedá za škodu, ktorá tým úradu vznikne.
Článok 9
Prechodné ustanovenia
1.

2.

Poverenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydané podľa predpisov účinných do 31.
decembra 2017 sa do 1. júla 2019 považuje za oprávnenie vydané podľa predpisov účinných od
1. januára 2018, pričom toto poverenie stráca platnosť najneskôr 1. júla 2019.
Poverenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydané podľa predpisov účinných do 31.
decembra 2017 zaniká, ak osobe bolo vydané oprávnenie podľa predpisov účinných od 1.
januára 2018.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

Toto metodické usmernenie v znení novely č. 1 nadobúda účinnosť dňom vydania.
Článok 11
Zrušujúce ustanovenie
Ruší sa metodické usmernenie č. 1/2018 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela.

Bratislava 20.09.2018
MUDr. Tomáš Haško, MPH
predseda
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Príloha č. 1 MU č. 1/1/2018

Správa o prehliadke mŕtveho tela
Meno a priezvisko: ................................................................... Nar./R. č.: ........................................
Bydlisko: ...............................................................................................................................................
Anamnéza a okolnosti smrti: ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................
Polícia: prítomná
neprítomná

útvar PZ: ............................................................................................
meno: ............................................ kontakt: ......................................

Opis miesta nálezu mŕtvoly a polohy tela: (byt, dom, ulica, stopy krvi, teplota okolia, poloha tela)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Predmety nájdené pri mŕtvole: (zbrane, lieky, injekčné striekačky, fľaše s obsahom, škrtidlo a pod.)
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
odoslané na pitvu: áno
nie
odovzdané (komu): .................................................................
Opis šatstva, obsahu vreciek a cenností: (úprava, poškodenie a znečistenie šatstva, odtlačky)
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
cennosti: ....................................................... odovzdané (komu) ..........................................................
Posmrtné škvrny: farba: červeno-fialová
iná: .......................................................................
prítomné
lokalizácia: zadná plocha
iná: .......................................................................
neprítomné
vzhľad:
ostrovčekovité - začínajú splývať - difúzne splývajú
nehodnotiteľné
vytlačiteľnosť: ľahko - ťažšie - veľmi ťažko - nevytlačiteľné
Posmrtná stuhnutosť:
prítomná
neprítomná

svalstvo tváre:
svalstvo HK:
svalstvo DK:

slabo vyvinutá - silno vyvinutá - vymiznutá
slabo vyvinutá - silno vyvinutá - vymiznutá
slabo vyvinutá - silno vyvinutá - vymiznutá

Neskoré posmrtné zmeny: lokalizácia: hlava - krk - hrudník - brucho - chrbát - HK - DK
prítomné
vzhľad:
zelené sfarbenie kože - hnilobná cievna kresba - hnilobné pľuzgiere neprítomné
odlučovanie pokožky - výtok hnilobnej tekutiny - vajíčka, larvy hmyzu uvoľňovanie vlasov, ochlpenia, nechtov - mumifikácia - zmydlovatenie
Zranenia a stopy násilia: lokalizácia: hlava - krk - hrudník - brucho - chrbát - HK - DK
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prítomné
neprítomné

stručný opis: .........................................................................................................
..........................................................................................................

Miesto a čas prehliadky: .....................................................................................................................
Príčina smrti: ...................................................................Čas smrti: .................................................
Kontakt na prehliadajúceho lekára: .................................................................................................
Pečiatka a podpis prehliadajúceho lekára:
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Príloha č. 2 MU č. 1/1/2018

Potvrdenie o preprave mŕtveho tela
(preprava určená prehliadajúcim lekárom)
I.

Identifikácia mŕtveho

Meno a priezvisko: .................................................................... Dátum narodenia: ............................
Miesto úmrtia: ......................................................................................................................................
II.

Identifikácia prehliadajúceho lekára

Meno a priezvisko: ..................................................................... Dátum: ………………...................
Pečiatka a podpis lekára: ...........................................................
III.

Identifikácia prevádzkovateľa

Názov: ................................................................. číslo zmluvy uzatvorenej s ÚDZS: ........................
Adresa: .................................................................................................................................................
IČO: ................................................. Meno a priezvisko vodiča: ........................................................
Preprava: odkiaľ: ............................................................... kam: ........................................................
Dňa: ................................... počet km: .............................. podpis vodiča: .........................................

IV.

Potvrdenie o prevzatí mŕtveho na pitvu

Adresa pracoviska ÚDZS: ....................................................................................................................
Meno a priezvisko zamestnanca ÚDZS, ktorý prevzal mŕtveho: .........................................................
Dňa: .......................................... o .................... hod., podpis: ..............................................................
Počet mŕtvych tiel prepravených na pitvu v jednom vozidle: ..............................................................
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Príloha č. 3 MU č. 1/1/2018
Zoznam prehliadok mŕtvych tiel vykonaných za príslušný kalendárny mesiac
Obchodné meno/titul, meno, priezvisko:
Sídlo/adresa:
IČO:

Por.
číslo

Meno a priezvisko
mŕtveho

Dátum
narodenia
mŕtveho

DIČ:

Dátum, čas, miesto
vykonania
prehliadky

Meno a priezvisko
prehliadajúceho lekára

Dátum narodenia
prehliadajúceho
lekára

V _________________ dňa _________________
Podpis a pečiatka
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Príloha č. 4 MU č. 1/1/2018
Vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy
k prehliadke mŕtveho tela
Titul, meno a priezvisko lekára:
Adresa:
Spôsob dopravy k mŕtvemu telu
Por.
číslo

Meno a priezvisko
mŕtveho

Miesto úmrtia
(prehliadky)

Dátum
prehliadky

Hradená lekárom
Km

náhrada

Dopravná
služba
(názov)

V _________________ dňa _________________
Podpis a pečiatka
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Príloha č. 5 MU č. 1/1/2018

Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel
pre fyzické osoby, ktoré nie sú zaregistrované ako platitelia DPH
Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel za obdobie: ..................................... v okrese:............................
Rozpis č.:

na mesiac:

zo dňa:

Meno a priezvisko prehliadajúceho lekára:
Bydlisko:
Číslo účtu - IBAN:
Počet vykonaných prehliadok:
- v zdravotníckom zariadení:
jedn. cena 10 eur x počet prehliadok ..................... = celková suma: .................................... eur
- mimo zdravotníckeho zariadenia:
jedn. cena 25 eur x počet prehliadok ..................... = celková suma: .................................... eur
- prepravné na vlastné náklady:
1) do 25 km: jedn. cena 3,30 eur x počet ..................... = celková suma: .................................... eur
2) od 26 km do 50 km: jedn. cena 6,60 eur x počet .................. = celková suma: ....................... eur
3) od 51 km do 75 km: jedn. cena 9,90 eur x počet .................. = celková suma: ....................... eur
4) od 76 km do 100 km: jedn. cena 13,20 eur x počet .................. = celková suma: ................... eur
5) od 101 km do 125 km: jedn. cena 16,50 eur x počet .................. = celková suma: ................. eur
6) od 126 km do 150 km: jedn. cena 19,80 eur x počet .................. = celková suma: ................. eur
7) nad 150 km: jedn. cena 20,00 eur x počet .................... = celková suma: ............................... eur
Spolu prepravné: ......................... eur

Celkom k úhrade: ........................................... eur

Miesto a dátum:

Podpis prehliadajúceho lekára*:

Prílohy:
Zoznam prehliadok mŕtvych tiel
Vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy lekára k prehliadke mŕtveho tela
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Základná finančná kontrola bola vykonaná z hľadiska:
vecného plnenia, číselnej správnosti a finančných podmienok – vyúčtovanie prehliadajúcej činnosti lekára
bolo vykonané v súlade s ustanoveniami aktuálne platného metodického usmernenia k vykonaniu prehliadky
mŕtveho tela a v zmysle aktuálneho znenia zákona č. 581/2004 Z. z.

Dátum ..............

Dátum ..............

..............................
zodpovedný zamestnanec

..............................
vedúci zamestnanec

*Nepoužívať pečiatku
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Príloha č. 6 MU č. 1/1/2018

RAJONIZÁCIA PRE VYKONÁVANIE
PITIEV NA SÚDNOLEKÁRSKYCH A PATOLOGICKO-ANATOMICKÝCH
PRACOVISKÁCH

Patologicko-anatomické
pracovisko
Bratislava - Antolská

Bratislava - Sasinkova

Nitra
Žilina
Martin
Banská Bystrica
Prešov
Poprad
Košice
Súdnolekárske pracovisko
Bratislava - Antolská
Nitra
Žilina
Martin
Banská Bystrica
Prešov
Poprad
Košice

Ústavné zdravotnícke zariadenia v rajóne
DFNsP, Detské kardiocentrum, SÚSCH, UN Bratislava – pracoviská sv.
Cyrila a Metoda a Kramáre (okrem Geriatrickej kliniky), Liečebňa sv.
Františka v Prievoze, NsP Malacky, Nemocnica MV SR, Nemocnica MO SR,
Skalica, Senica, Hlohovec
UN Bratislava – pracoviská Ružinov, Mickiewiczova a Geriatrická klinika
Kramáre, NOÚ Klenová, FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., NÚTaRCH, GPN
Partizánska, OÚ sv. Alžbety, ŽNsP, Pezinok, Limbach, Modra, Trnava,
Dunajská Streda
Nitra, Zobor OLÚ TaRCH, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Šahy,
Piešťany, Galanta, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Nové
Zámky, Komárno, Šaľa, Želiezovce, Hronovce
Žilina, Čadca
FN Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Trstená, Bánovce nad Bebravou, Prievidza-Bojnice, Handlová, Trenčín,
Púchov, Ilava, Považská Bystrica
Zvolen, Banská Bystrica, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom,
Brezno, Lučenec, Veľký Krtíš, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Revúca, Krupina
Prešov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce,
Snina, Bardejov
Poprad, Levoča, Vyšné Hágy, Liečebne Vysoké Tatry, Spišská Nová Ves,
Stará Ľubovňa, Krompachy, Kežmarok
Košice, Gelnica, Rožňava, Kráľovský Chlmec, Trebišov, Michalovce
Spádové územie
Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky,
Senec, Senica, Skalica, Dunajská Streda, Trnava, Pezinok, Hlohovec
Nitra, Levice, Šahy, Topoľčany, Zlaté Moravce, Partizánske, Nové Mesto
nad Váhom, Myjava, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta, Želiezovce,
Piešťany
Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok,
Turčianske Teplice, Tvrdošín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza-Bojnice,
Trenčín, Púchov, Ilava, Považská Bystrica
Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca,
Krupina
Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné,
Medzilaborce, Snina
Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves
Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Trebišov,
Michalovce, Rožňava, Sobrance, Gelnica
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