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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Podľa § 20 ods. 1 písm. d) 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.“), v nadväznosti na § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) a § 63 zákona 
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“) Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe žiadosti prideľuje kódy 
zdravotníckym pracovníkom (ďalej len „kód zdravotníckeho pracovníka“), podľa § 27 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 (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) a kódy poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti (ďalej len „kód poskytovateľa“) podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z., zariadeniam 
sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vedie 
príslušné registre podľa § 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. 

Predmetom metodického usmernenia je ustanovenie podmienok a pravidiel na prideľovanie 
uvedených kódov. Účelom metodického usmernenia je aj zabezpečiť informovanosť 
zdravotníckych pracovníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní a 
ďalších zúčastnených fyzických osôb a právnických osôb s koncepciou tvorby a prideľovania 
kódov. 

 
Článok 2 

Vybrané základné pojmy a definície 
 

Kód zdravotníckeho pracovníka je kód lekára, kód zubného lekára, kód vybraného 
zdravotníckeho pracovníka, fyzickej osoby vykonávajúcej zdravotnícke povolanie a predstavuje 
získanú odbornú spôsobilosť na výkon odborných, špecializovaných alebo certifikovaných 
pracovných činností konkrétneho zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní určenej 
kategórie a predstavuje 9 znakový alfanumerický reťazec:  

- jednoznakovú kategóriu zdravotníckeho pracovníka 
- päťznakový identifikátor zdravotníckeho pracovníka 
- trojznakový subkód odbornosti zdravotníckeho pracovníka 

 
Kód poskytovateľa je 12 znakový alfanumerický reťazec, kód poskytovateľa predstavuje: 

- jednoznakovú kategóriu poskytovateľa 
- päťznakový identifikátor poskytovateľa 
- trojznakovú odbornú činnosť poskytovateľa 
- jednoznakový typ odbornej činnosti poskytovateľa 
- dvojznakové poradové číslo 

 
Poskytovateľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. a 
zariadenie sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré 
môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť. 

Pre zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v právnych predpisoch sa používa 
aj pojem „centrum“. 
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Zdravotnícka odbornosť je získaná odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných 
činností, špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činností podľa § 33 
zákona č. 578/2004 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z.“),  pričom odborná 

spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných 
pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných 
do 30. júna 2010 zostáva zachovaná. 
 
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje aj získaním 
osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve (ďalej len „osvedčenie“), ak ide o povolanie 
v kategórii iný zdravotnícky pracovník. 
 
Vybraný zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania, 
resp. kategórie než lekár, zubný lekár. 
 
Odborná činnosť je výkon zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení, prípadne aj 
mimo zdravotníckeho zariadenia za splnenia podmienky odbornej spôsobilosti zdravotníckych 
pracovníkov a splnenia podmienky materiálneho a technického zabezpečenia pracoviska. Odbornú 
činnosť možno vykonávať na základe rozhodnutia orgánu príslušného na vydanie povolenia, na 
základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vydanej príslušnou komorou alebo ako 
viazanú živnosť. 
 
Typ odbornej činnosti je druh zdravotníckeho zariadenia alebo iný prevádzkový útvar 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo sociálnej pomoci, v ktorom sa odborná činnosť 
okódovaná kódom poskytovateľa vykonáva. 
 
V zmysle § 7 ods.1 zákona 578/2004 Z. z. je  zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar 
zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti. 

 
Oddelenie je prevádzkový útvar ústavného zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva 
súbor pracovných činností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav 
vyžaduje nepretržitý pobyt osoby na lôžku presahujúci 24 hodín. 
 
Ambulancia je prevádzkový útvar, v ktorom sa vykonáva súbor pracovných činností: 

 poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav nevyžaduje 
nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti presahujúce 24 hodín, 

 poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti formou ambulantnej pohotovostnej služby 
pevnej a doplnkovej, 

 poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou domácej hospicovej starostlivosti, 

 poskytovanie rýchlej zdravotnej pomoci a rýchlej lekárskej pomoci 

 preprava 
o osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo 

medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo 
zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo 
sprievodu tejto osobe, ak to jej zdravotný stav vyžaduje, 

o biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie a biologického materiálu 
určeného na akútne vyšetrenie, 

o krvi, transfúznych liekov a liekov pripravených z krvi a plazmy, 

 sprievodcu osoby podľa písmena a) alebo sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti 
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Ambulancia centrálneho príjmu, urgentný príjem a ambulancia ústavnej pohotovostnej 
služby sú prevádzkové útvary ústavného zdravotníckeho zariadenia, v ktorých sa zabezpečuje 
nepretržitá dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici. 
 
Pracovisko je prevádzkový útvar alebo osobitné zariadenie zdravotníckeho zariadenia alebo 
osobitné zariadenia, v ktorom sa vykonáva súbor pracovných činností: 

 poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti formou domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti, 

 poskytovanie lekárenskej starostlivosti, 

 poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci výkonu samostatnej zdravotníckej praxe sestry, 
pôrodnej asistentky, 

 poskytovanie zdravotnej starostlivosti dentálnej hygieny, 

 kalmetizácia, 

 poskytnutie zdravotnej starostlivosti akútne dialyzovaným pacientom v ústavnom zdravotníckom 
zariadení, 

 poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa 
zabezpečuje preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi 
zariadeniami na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a zo zdravotníckeho zariadenia po 
poskytnutí zdravotnej starostlivosti alebo preprava biologického materiálu určeného na 
diagnostické vyšetrenie, preprava orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie (platí do 
30.12.2019)  

 výdajňa zdravotníckych pomôcok, 

 výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok, 

 výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, 

 očná optika, 

 zubná technika. 
 
Útvar na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je prevádzkový útvar, v ktorom sa 
vykonáva súbor pracovných činností pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti formou 
chirurgických zdravotných výkonov v príslušných špecializačných odboroch alebo takých 
diagnostických zdravotných výkonov a liečebných zdravotných výkonov, pri ktorých sa 
predpokladá, že zdravotný stav osoby bude vyžadovať nepretržitý pobyt osoby na lôžku 
nepresahujúci 24 hodín.  
 
Útvar spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek je prevádzkový útvar, v ktorom sa 
vykonáva súbor pracovných činností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou zabezpečenia 
a vykonávania vyšetrení, rozborov, skúšok a liečby v súvislosti s poskytovanou ambulantnou 
zdravotnou starostlivosťou alebo ústavnou zdravotnou starostlivosťou. 
 
Tkanivové zariadenie je prevádzkový útvar, určený na odber, testovanie, spracovanie, 
konzerváciu, skladovanie a distribúciu tkanív alebo buniek na účely transplantácie alebo prenosu, 
na vedecko-výskumné ciele a taktiež na dovoz alebo vývoz tkanív alebo buniek.  
 
Referenčné laboratórium je prevádzkový útvar určený na overovanie laboratórnych výsledkov, 
stanovenie referenčnej metódy a štandardu, vykonávanie expertíznej a metodickej činnosti alebo 
na uchovávanie zakonzervovaných biologických vzoriek získaných od živej osoby alebo od mŕtvej 
osoby.  
 
Stacionár je prevádzkový útvar, v ktorom sa vykonáva súbor pracovných činností pri poskytovaní 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje opakované denné 
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poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti vždy v nadväznosti na ústavnú zdravotnú 
starostlivosť alebo ambulantnú zdravotnú starostlivosť. 
 

Kód zdravotníckeho pracovníka a kód poskytovateľa sú základné prvky, pomocou ktorých sa 
zabezpečuje kompatibilita informačných systémov, napr. zdravotných poisťovní s informačným 
systémom úradu (ďalej len „IS úradu“), Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len 
„MZ SR“), Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“), samosprávnych krajov a 
poskytovateľov tak, aby zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich 
s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov nenahrádzajú ani nepotvrdzujú oprávnenie 
subjektu na výkon určitej činnosti, ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon 
zdravotníckeho povolania, atď.  

 
Článok 3 

Kód zdravotníckeho pracovníka 
 

1) Kód zdravotníckeho pracovníka prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek. Tento kód 
jednoznačne identifikuje lekára, zubného lekára a vybraného zdravotníckeho pracovníka ako 
fyzickú osobu konkrétneho zdravotníckeho povolania, resp. konkrétnej kategórie. Zoznam 
kategórií a zdravotníckych povolaní je uvedený v prílohe Subkódy odbornosti lekárov, zubných 
lekárov a vybraných zdravotníckych pracovníkov (F-283).  
V prílohe je definovaná odborná spôsobilosť vyjadrená v subkóde (SLL) vo väzbe na 
zdravotnícke povolanie, kategóriu, študijný odbor, špecializáciu alebo certifikát, ktoré sú 
citované v poslednej aktuálne platnej právnej úprave. Ostatné subkódy citované podľa 
predchádzajúcich právnych úprav sú identifikované v prílohe F-283 v špecifikácii odbornosti 
príznakom „***“.  

 
2) Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nepotrebuje kód zdravotníckeho pracovníka k výkonu 

svojho povolania, sa kód zdravotníckeho pracovníka neprideľuje. 
 
3) O pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka môže požiadať: 

a) lekár, zubný lekár, po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných 
činností,  

b) lekár, zubný lekár, po získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných 
pracovných činností, 

c) lekár, zubný lekár, po získaní odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných 
činností, 

d) vybraný zdravotnícky pracovník v povolaní farmaceut, sestra, pôrodná asistentka 
v určených prípadoch, 

e) vybraný zdravotnícky pracovník - držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej 
praxe, licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon odborného 
zástupcu, a to na základe získania odbornej spôsobilosti na výkon odborných, 
špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností. 

 
 

Článok 4 
Postup úradu pri prideľovaní, pozastavení a ukončení platnosti kódu zdravotníckeho 

pracovníka 
 

1) Postup úradu pri prideľovaní kódu zdravotníckeho pracovníka 
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Lekár, zubný lekár alebo vybraný zdravotnícky pracovník požiada príslušnú pobočku úradu 
o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka na predpísanom tlačive (Žiadosť o pridelenie kódu 
zdravotníckeho pracovníka F-284). 
 
Kód prideľuje úrad - územne príslušná pobočka úradu. Na určenie príslušnosti konkrétnej pobočky 
je rozhodujúca adresa trvalého pobytu zdravotníckeho pracovníka alebo adresa prechodného 
pobytu v SR, ak je adresa trvalého pobytu žiadateľa v zahraničí.  

 
Medzi potrebné doklady na pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka podľa kategórie 
zdravotníckeho povolania (Kategórie a zdravotnícke povolania F-281) patrí: 

 
a) úradne osvedčená kópia diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, pri prvej žiadosti 

o pridelenie kódu, 
b) úradne osvedčená kópia diplomu o dosiahnutej špecializácii, 
c) úradne osvedčená kópia certifikátu na výkon certifikovanej pracovnej činnosti, 
d) úradne osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní rovnocennosti diplomu o vzdelaní na výkon 

zdravotníckeho povolania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
( ďalej len „MŠ VV a Š SR“) v prípade, ak zdravotnícky pracovník získal diplom v zahraničí, 

e) úradne osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní rovnocennosti špecializačného diplomu alebo 
certifikátu MZ SR v prípade, ak zdravotnícky pracovník získal diplom alebo certifikát 
v zahraničí, 

f) úradne osvedčená kópia maturitného vysvedčenia (v prípade, že je to doklad získania 
najvyššieho dosiahnutého vzdelania zdravotníckeho pracovníka), 

g) úradne osvedčená kópia dokumentu o získaní osvedčenia o príprave na výkon práce 
v zdravotníctve, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník v povolaní kategórie „iný 
zdravotnícky pracovník“. V prípade, že iný zdravotnícky pracovník absolvoval aj strednú 
zdravotnícku školu, osvedčenie sa nevyžaduje, ale priloží úradne osvedčenú kópiu 
maturitného vysvedčenia, 

h) úradne osvedčené potvrdenie MZ SR o splnení podmienok na výkon činnosti zubného lekára 
na území SR a splnenie podmienok odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. 

 
V prípade, že o pridelenie, pozastavenie, ukončenie platnosti kódu požiada iná ako oprávnená 
osoba, je potrebné dokladovať originál, alebo osvedčenú kópiu splnomocnenia v prípade 
zastupovania. 

 
Pri prideľovaní kódu zdravotníckeho pracovníka úrad  zohľadňuje aj údaje o registrácii v komore 
z Národného registra zdravotníckych pracovníkov NCZI. 

 
 

Na uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania sa vzťahuje nasledovné: 
 
a) uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania sa vykonáva podľa 

ustanovení § 35 zákona č. 578/2004 Z. z. a § 13 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní 
dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) v prípade vykonania doplňujúcej skúšky je potrebné vykonať aj uznanie dokladov o vzdelaní 
podľa písmena a), 

c)  doklady o vzdelaní a doklady o špecializácii vydané v bývalom spoločnom štáte pred vznikom 
Slovenskej republiky nie je potrebné pre účely vydania kódu uznávať podľa písmena a), 

d)  doklady o vzdelaní na výkon odborných pracovných činností, ktorých získavanie sa začalo 
v bývalom spoločnom štáte pred vznikom Slovenskej republiky, nie je potrebné na účely 
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vydania kódu uznávať podľa písmena a) (nevzťahuje sa na doklady o špecializácii 
a certifikáty).  

 
Úrad - pobočka úradu pridelí kód zdravotníckeho pracovníka, po splnení všetkých podmienok, 
dekrétom (Pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka F-280).  
 

2) Pozastavenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 
 
Úrad pozastaví platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka, ak:   
a) zdravotnícky pracovník požiada o pozastavenie platnosti kódu (Žiadosť 

o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka F-301), 
b)   bol zdravotníckemu pracovníkovi dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac 

na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania, 
c)  zdravotnícky pracovník prestal spĺňať podmienky na používanie kódu a na základe písomnej 

výzvy úradu neodstránil nedostatky alebo nepredložil úradu požadované doklady. 
d)  Ak zdravotnícky pracovník nepožiadal o pozastavenie platnosti kódu v zmysle dôvodov 

uvedených v písmene b), úrad pozastaví platnosť kódu „ex offo“.   
   
Príslušná pobočka úradu pozastaví platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka dekrétom 
(Pozastavenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka F-278), uvedie dátum pozastavenia 
platnosti kódu v registri zdravotníckych pracovníkov a oznámi zdravotníckemu pracovníkovi dátum 
pozastavenia platnosti kódu. 
Zdravotnícky pracovník zasiela žiadosť o pozastavenie platnosti kódu príslušnej pobočke úradu na 
tlačive (Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka F-301). 
Zdravotnícky pracovník zasiela žiadosť o ukončenie pozastavenia platnosti kódu príslušnej 
pobočke úradu na tlačive (Žiadosť o ukončenie pozastavenia platnosti kódu zdravotníckeho 
pracovníka F-454). 
 

3) Ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 
 

Úrad ukončí platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka, ak: 
 
a)   zdravotnícky pracovník požiada o ukončenie platnosti kódu (Žiadosť 

o pozastavenie/ukončenie používať kód zdravotníckeho pracovníka F-301), 
b)  zdravotnícky pracovník v povolaní lekár, farmaceut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ 

požiada o pridelenie ďalšieho kódu zdravotníckeho pracovníka na základe získania prvej 
špecializácie,  

c)  mal nesprávne pridelený kód, 
d)  bol zdravotníckemu pracovníkovi právoplatným rozhodnutím súdu uložený doživotný zákaz 

výkonu zdravotníckeho povolania, 
e)  zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. 
f)  Ak zdravotnícky pracovník nepožiadal o ukončenie platnosti kódu v zmysle dôvodov 

uvedených v písmene d), úrad ukončí platnosť kódu „ex offo“. 
 
 
Príslušná pobočka úradu ukončí platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka dekrétom (Ukončenie 
platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka F-274) a uvedie dátum ukončenia platnosti kódu 
v registri zdravotníckych pracovníkov.  
Príslušná pobočka úradu zašle dekrét zdravotníckemu pracovníkovi, to neplatí v prípade 
ukončenia platnosti kódu z dôvodu podľa písmena e). 
  

4) Hlásenie zmien 
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V prípade zmeny mena alebo priezviska (napr. z dôvodu uzavretia manželstva), zdravotnícky 
pracovník túto zmenu preukázateľným spôsobom nahlási príslušnej pobočke úradu (Nahlásenie 
zmien ku kódu zdravotníckeho pracovníka  F-473), ktorá zapíše zmenu do registra zdravotníckych 
pracovníkov úradu. V prípade takejto zmeny sa zdravotníckemu pracovníkovi neprideľujú nové 
kódy, ale príslušná pobočka úradu vystaví nový dekrét o pridelení kódu zdravotníckeho pracovníka 
so zmenenými údajmi. 
 
V prípade, že zdravotnícky pracovník potrebuje nový dekrét o pridelení kódu zdravotníckeho 
pracovníka (napr. pre stratu dokladu), podá si (Žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu F-453). 
 

5) Obnovenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka  
po ukončení jeho platnosti 

 
V prípade novej žiadosti o obnovenie kódu zdravotníckeho pracovníka v takom tvare, v akom bola 
pred tým platnosť ukončená (Žiadosť o ukončenie pozastavenia platnosti kódu zdravotníckeho 
pracovníka F-454), sa vydá nový dekrét s identickým kódom zdravotníckeho pracovníka s novým 
dátumom platnosti kódu. 
 

 
      Článok 5 

Postup úradu pri tvorbe kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
 

 
Kód poskytovateľa prideľuje príslušná pobočka úradu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 
podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. za splnenia všetkých zákonných povinností na základe 
 -   povolenia podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z., 
 -     povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch 

a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

 -    povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na 
prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých 
vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych 
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spolu aj 
ako „povolenie“), 

 -     licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa § 10 zákona č. 578/2004 Z. z.,  
 -     živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“). 
 
Kód sa prideľuje každému poskytovateľovi bez ohľadu na zmluvný vzťah so zdravotnou 
poisťovňou. Úrad - pobočka úradu pridelí kód dekrétom (Pridelenie kódu poskytovateľa F-279).  
 
Kombinácie druhu zariadenia, odbornej činnosti (SPP),  typu druhu odbornej činnosti (Y), vo väzbe 
tam, kde je to možné k zdravotníckemu povolaniu odborne spôsobilej osoby a kódu  zdravotníckej 
odbornosti (SLL), ktorá odbornú činnosť v zariadení vykonáva sú definované v prílohe Subkódy 
zdravotníckych zariadení (F-287).  
 
Príznak „***“ viažuci sa k povolaniu zdravotníckeho pracovníka označuje odbornosť 
zdravotníckeho pracovníka uvedenú v predchádzajúcich právnych úpravách viď. Subkódy 
odbornosti lekárov, zubných lekárov a vybraných zdravotníckych pracovníkov (F-283).   
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Článok 6 
Postup úradu pri prideľovaní, pozastavení a ukončení platnosti kódu poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti  
 

1)      Postup úradu pri prideľovaní kódu poskytovateľa 
 

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. je povinný 
požiadať o pridelenie kódu poskytovateľa podľa § 79 ods. 7 zák. č. 578/2004 Z. z.  
O pridelenie kódu poskytovateľa je potrebné požiadať úrad - pobočku úradu na predpísanom 
tlačive (Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa F-276). Tento kód jednoznačne identifikuje 
odbornú činnosť poskytovateľa. 
 
Medzi potrebné doklady na pridelenie kódu poskytovateľa v prípade fyzickej osoby podnikateľa 
podľa kategórie poskytovateľa (Kategórie poskytovateľa F-282) patrí: 

 

a) kategória „O“ fyzická osoba, držiteľ povolenia: 
žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa, 

 

b) kategória „R“ fyzická osoba, držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe: 
žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa, 

 

c) kategória „S“ fyzická osoba, držiteľ živnostenského oprávnenia: 
žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa. 

 
 
Medzi potrebné doklady na pridelenie kódu poskytovateľa v prípade právnickej osoby podľa 
kategórie poskytovateľa (Kategórie poskytovateľa F-282) patrí: 

 

a) kategória „P“ právnická osoba, držiteľ povolenia:  
- žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa, 
- úradne osvedčená kópia licencie na výkon odborného zástupcu vydaná príslušnou 

komorou, 
 

b) kategória „T“ právnická osoba, držiteľ živnostenského oprávnenia: 
- žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa. 

 
Kódy prideľuje príslušná pobočka úradu. Na určenie príslušnosti konkrétnej pobočky úradu je 
rozhodujúca adresa sídla poskytovateľa. V prípade fyzickej osoby - podnikateľa sa príslušnosť 
pobočky úradu určuje podľa adresy miesta výkonu odbornej činnosti poskytovateľa.   
 
 

2)      Pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa 
 

Poskytovateľovi sa pozastavenie platnosti kódu vykonáva dekrétom úradu (Pozastavenie platnosti 
kódu poskytovateľa F-277) za nasledujúcich podmienok: 
 
Úrad pozastaví platnosť kódu poskytovateľa, ak poskytovateľ požiada o pozastavenie platnosti 
kódu poskytovateľa na základe niektorého dôvodu uvedeného v písmenách a) až d): 
a) má dočasne pozastavené povolenie podľa zákona č. 578/2004 Z. z. alebo pozastavenú 

činnosť podľa zákona č. 362/2011 Z. z.,  
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b) má dočasne pozastavenú licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa zákona 
č. 578/2004 Z. z., 

c) má pozastavené prevádzkovanie živnosti podľa zákona č. 455/1991 Zb., 
d) prestal spĺňať podmienky na pridelenie kódu poskytovateľa a na základe písomnej výzvy 

úradu neodstránil nedostatky alebo nepredložil úradu požadované doklady. 
e) ak poskytovateľ nepožiadal o pozastavenie platnosti kódu v zmysle dôvodov uvedených 

v písmenách a) až d), úrad pozastaví platnosť kódu „ex offo“. 
 

Príslušná pobočka úradu pozastaví platnosť kódu poskytovateľa dekrétom (Pozastavenie platnosti 
kódu poskytovateľa F-277), uvedie dátum pozastavenia platnosti kódu poskytovateľa v registri 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a oznámi poskytovateľovi dátum pozastavenia platnosti 
kódu poskytovateľa. 
Poskytovateľ zasiela žiadosť o pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa príslušnej pobočke 
úradu na tlačive (Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu poskytovateľa F-302). 

 
3)    Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa 

 
Úrad ukončí platnosť kódu poskytovateľa dekrétom (Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa F-
 273) za nasledujúcich podmienok: 
 
Úrad ukončí platnosť kódu poskytovateľa, ak poskytovateľ: 
a) požiada o ukončenie platnosti kódu poskytovateľa na základe dôvodov uvedených v číslach  

1) až 3), 
1. má zrušené povolenie podľa zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. 

alebo zákona č. 538/2005 Z. z., 
2. má zrušenú licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa zákona č. 

578/2004 Z. z., 
3. má zrušené živnostenské oprávnenie podľa zákona č. 455/1991 Zb.,  

b) mal nesprávne pridelený kód poskytovateľa,  
c) zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. 
d) ak poskytovateľ nepožiadal o ukončenie platnosti kódu v zmysle dôvodov uvedených 

v písmenách 1. až 3., úrad ukončí platnosť kódu „ex offo“. 
 
Príslušná pobočka úradu ukončí platnosť kódu poskytovateľa dekrétom Ukončenie platnosti kódu 
poskytovateľa (F-273) a uvedie dátum ukončenia platnosti kódu poskytovateľa v registri 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V prípade nesprávne prideleného kódu pobočka ukončí 
platnosť kódu poskytovateľa dekrétom Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa (F-350). Príslušná 
pobočka úradu oznámi poskytovateľovi dátum ukončenia platnosti kódu poskytovateľa; to neplatí 
v prípade ukončenia platnosti kódu poskytovateľa z dôvodu podľa písmena c). 
Poskytovateľ zasiela žiadosť o ukončenie platnosti kódu poskytovateľa príslušnej pobočke úradu 
na tlačive (Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu poskytovateľa F-302). 

 
4)     Hlásenie zmien 

 
Poskytovateľ v prípade zmeny sídla, adresy výkonu odbornej činnosti, štatutára, odborných 
zástupcov, názvu a pod. túto zmenu preukázateľným spôsobom nahlási úradu - príslušnej 
pobočke (Nahlásenie zmien ku kódu poskytovateľa F-474). V prípade takejto zmeny sa 
poskytovateľovi neprideľujú nové kódy, ale príslušná pobočka úradu zaeviduje zmenu, zapíše ju 
do registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v prípade potreby, ak sa zmeny dotýkajú 
údajov na dekréte, vydá dekrét s príslušnými zmenami poskytovateľovi. 
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V prípade, že orgán príslušný na vydanie povolenia zašle pobočke na vedomie vydané 
rozhodnutie alebo oznámenie o zmenách, úrad - pobočka úradu automaticky zaeviduje všetky 
vykonané zmeny u poskytovateľa do IS úradu. V prípade, že je potrebné priložiť k vykonaným 
zmenám aj ďalšie doklady, ako sú licencie z komory a pod., úrad - pobočka úradu si ich zaobstará 
a dodatočne ich zaeviduje do IS úradu a založí fyzicky do spisu. 
 
Ak poskytovateľ obnoví zrušenú odbornú činnosť s tým istým IČO-om, úrad - pobočka úradu pridelí 
kód poskytovateľa s tým istým identifikátorom, subkódom odborného zamerania („spp“), typom 
odbornej činnosti („y“), ale s novým poradovým číslom („zz“) a s novým dátumom platnosti kódu. 
 
V prípade, že poskytovateľ potrebuje nový dekrét o pridelení kódu poskytovateľa (napr. pre stratu 
dokladu), podá si žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu Pridelenie kódu poskytovateľa (F-285). 
 

Článok 7 
Postup úradu pri tvorbe kódu poskytovateľa zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 

Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie sú 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Úrad ich zaradí do 
kategórie „U“ - iný spôsob poskytovania služieb v zdravotníctve. 

Na postup úradu - pobočky úradu pri pridelení, pozastavení a ukončení platnosti číselných kódov 
sa primerane vzťahuje článok 6 tohto metodického usmernenia. Zároveň sa primerane vzťahujú aj 
ustanovenia tohto metodického usmernenia o postupe pri hlásení zmien. 
 
 

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti - zariadenie sociálnych 

služieb  (F-306) 

 

Dekréty pre pridelenie, pozastavenie a ukončenie platnosti číselných kódov zariadení sociálnych 
služieb sú:  

 Pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb (F-304) 

 Pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb a zariadenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (F-307) 

 Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb a zariadenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (F-305) 

 
 

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti - zariadenie sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately (F-264) 

Dekréty pre pridelenie, pozastavenie a ukončenie platnosti číselných kódov zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú:  

 Pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately (F-263) 

 Pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb a zariadenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (F-307) 
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 Ukončenie platnosti kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb a zariadenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (F-305) 

 
 

Článok 8 
Poskytovanie údajov o číselných kódoch 

 
Úrad poskytuje zdravotným poisťovniam v elektronickej podobe údaje o pridelených kódoch, 
pozastavenej platnosti kódov a ukončenej platnosti kódov do piateho dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. 

Úrad poskytuje NCZI v elektronickej podobe údaje o pridelených, pozastavených a ukončených 
kódoch zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov podľa príslušných právnych predpisov.  

Článok 9 
Spoločné a prechodné ustanovenie 

V prípade, ak zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie 
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zastupuje pri prideľovaní 
kódu, pozastavení platnosti kódu alebo ukončení platnosti kódu zástupca na základe 
splnomocnenia, k žiadostiam podľa tohto metodického usmernenia je potrebné priložiť originál 
alebo osvedčenú kópiu splnomocnenia. 

Vydávanie duplikátov dekrétov je spoplatnené na základe smernice úradu - Cenník služieb 
poskytovaných Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

Žiadosti o pridelenie kódu, pozastavenie platnosti kódu a ukončenie platnosti kódu, ktoré boli 
doručené úradu pred účinnosťou tohto metodického usmernenia, budú vybavené postupom podľa 
tohto metodického usmernenia. 

Článok 10 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto metodického usmernenia sa ruší metodické usmernenie 
č. 13/2014 prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately v znení neskorších noviel. 

 
Článok 11 
Účinnosť 

Metodické usmernenie č.... nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

Použité skratky: 

IS úradu Informačný systém úradu 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií  

sll subkód sll, časť kódu zdravotníckeho pracovníka obsahujúci jeho zdravotnícku 

odbornosť  

spp subkód spp, časť kódu poskytovateľa obsahujúci jeho odbornú činnosť  
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zz          poradové číslo kódu PZS s rovnakou hodnotou prvého až desiateho znaku kódu PZS 

Y         typ odbornej činnosti 

 

Zoznam formulárov súvisiacich s metodickým usmernením: 

1) F-264 - žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti - zariadenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

2) F-285 - žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu Pridelenie kódu poskytovateľa 

3) F-301 - žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 

4) F-263 - pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately 

5) F-273 - ukončenie platnosti kódu poskytovateľa 

6) F-274 - ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 

7) F-276 - žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa 

8) F-277 - pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa 

9) F-278 - pozastavenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 

10) F-279 - pridelenie kódu poskytovateľa 

11) F-280 - pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka 

12) F-281 - kategórie a zdravotnícke povolania 

13) F-282 - kategórie poskytovateľa 

14) F-283 - subkódy odbornosti lekárov, zubných lekárov a vybraných zdravotníckych 

pracovníkov 

15) F-284 - žiadosť o pridelenie kódu ZP 

16) F-287 - subkódy zdravotníckych zariadení 

17) F-302 - žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu poskytovateľa 

18) F-304 - pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb 

19) F-305 - ukončenie platnosti kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb a zariadenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

20) F-306 - žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti - zariadenie 

sociálnych služieb 

21) F-307 - pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb a 

zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

22) F-346 - pridelenie aktuálne platných kódov poskytovateľa  

23) F-347 - pridelenie aktuálne platných kódov pre zariadenie sociálnych služieb 

24) F-348 - pridelenie aktuálne platných kódov pre zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately 

25) F-349 - (ÚDZS) vyznačenie obdobia dočasného pozastavenia oprávnenosti používania kódu 

poskytovateľa 

26) F-350 - (ÚDZS) ukončenie platnosti kódu poskytovateľa 

27) F-351 - pridelenie aktuálne platných kódov zdravotníckeho pracovníka 

28) F-453 - žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu Pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka 

29) F-454 - žiadosť o ukončenie pozastavenia platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 

30) F-473 - nahlásenie zmien ku kódu zdravotníckeho pracovníka 

31) F-474 - nahlásenie zmien ku kódu poskytovateľa 
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Bratislava dňa 10.10.2019 
 
 
 
 

   MUDr. Tomáš Haško, MPH 
                             predseda 

                                                                                                                  v. r.  
 
 
 
 
 


