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Dátové rozhranie – dávka 561 
 
Popis dávky: Oznámenie Zboru väzenskej a justičnej stráže o fyzickej osobe obvinenej vo 
väzbe alebo odsúdenej vo výkone trestu odňatia slobody, obvinenej vo väzbe alebo 
odsúdenej vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne 
poistená. 
Vecný gestor dávky:   Odbor informačných systémov 
Smer:        ÚDZS → ZP 
Typ dávky:    561  
Početnosť:    jedenkrát mesačne  
Formát prenosu dát:  xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 
     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby, 
kde :  ZP je kód ZP, 

NN je poradové číslo dávky v kalendárnom roku, 
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky, 
MM je mesiac vytvorenia dávky,  
DD je deň vytvorenia dávky,   
TYP je 3-miestny kód typu dávky. 

Národné prostredie:   UTF – 8 
Identifikácia dávky:   pomocou hlavičky 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 a slúži ako podklad pre XSD schému. 
 
Tabuľka č. 1 - hlavička: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  

2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 

3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  

4. Číslo dávky INT 1-2 P  

5. Charakter dávky CHAR 1-1 P 
N - riadna 
O - opravná 

6. 
Poradové číslo opravovanej 
dávky 

CHAR 3-3 P*  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   561 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku  
Charakter dávky: nová alebo opravná, v opravnej dávke sa zasielajú iba 

opravované alebo stornované záznamy z pôvodnej dávky a nie 
kompletná dávka 

- pokiaľ sa opravnou dávkou mení počet riadkov pôvodnej dávky, t. j. opravná dávka 
obsahuje stornovanie riadku pôvodnej dávky alebo pridanie riadku k pôvodnej dávke, 
neuvádza sa nový počet riadkov pôvodnej dávky po zmene 

- pokiaľ sa opravnou dávkou stornuje riadok, nie je potrebné prečíslovávať riadky, aby bola 
„zacelená“ prípadná medzera v číslovaní riadkov pôvodnej dávky 
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* Poradové číslo opravovanej dávky – položka je povinná, ak ide o opravnú dávku (položka   
č. 5 je O). Tu sa udáva poradové číslo pôvodnej dávky, ktorá sa 
opravuje. 

 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-6 P Poradové číslo riadku v dávke. 

2. Rodné číslo CHAR 9-10 P* 

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

3. Meno CHAR 1-40 P 
V položke je uvedené meno 
z dokladu totožnosti. 

4. 
Rodné 
priezvisko 

CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedené rodné 
priezvisko z dokladu totožnosti. 

5. Priezvisko CHAR 1-50 P 
V položke je uvedené priezvisko 
z dokladu totožnosti. 

6. 
Dátum 
narodenia 

DATE 8 P Dátum v tvare RRRRMMDD. 

7. Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M alebo 
Z. 

8. 
Označenie 
platiteľa štát 

CHAR 1 P F 

9. 
Dátum začiatku 
výkonu väzby 
alebo trestu 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. Vypĺňa 
sa vždy. 

10. 
Dátum konca  
výkonu väzby 
alebo trestu 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

11. 
dátum začiatku 
prerušenia 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

12. 
dátum konca 
prerušenia 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

13. TB obec CHAR 1-50 P** 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska. 

14. 
TB ulica a č. 
domu 

CHAR 1-60 P** 
V položke je uvedená ulica a č. 
domu trvalého bydliska. 

15. TB PSČ CHAR 5 P** PSČ trvalého bydliska. 

16. PB obec CHAR 1-50 P** 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska. 

17. 
PB ulica a č. 
domu 

CHAR 1-60 P** 
V položke je uvedená ulica a č. 
domu prechodného bydliska. 

18. PB PSČ CHAR 5 P** PSČ prechodného bydliska. 

19. 
Štátna 
príslušnosť 

CHAR 3 P 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 
Ak nemá štátnu príslušnosť, uvedie 
sa XXX. V prípade, ak je viac ako 
jedna štátna príslušnosť, uvedie sa 
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prioritne SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

20. 
Príznak 
zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 

Používa sa iba v opravnej dávke, 
inak je položka prázdna. 
1 - oprava záznamu 
2 - storno záznamu 

21. Meno CRP CHAR 1-40 N  

22. Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

23. Rodné CRP CHAR 1-50 N  

24. Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

25. RČ/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
N – nepovinná položka 
P – povinná položka 
P* – položka je povinná ak je známa 
P** - povinná je iba jedna z adries, ak nie je známa adresa trvalého pobytu, považuje sa             

za adresu trvalého pobytu adresa zboru.  

V opravnej dávke bude položka „Poradové číslo riadku“ plnená číslom riadku, ktorý sa má 
v pôvodnej dávke opraviť. 

V prípade, že oprava v opravnej dávke znamená pridanie riadku do pôvodnej dávky, budú 
položky naplnené nasledovne: 
1. „Poradové číslo riadku“ – bude číslo nasledujúce po doteraz maximálnom čísle riadku 

pôvodnej dávky (zahrňujúcej aj všetky doteraz vykonané úpravy), 
2. „Príznak zrušenia záznamu“ - nebude naplnený. 
 
Označenie platiteľa štát F = fyzická osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.  

Prerušením (položka č. 11 a 12) sa rozumie zaradenie fyzickej osoby do práce počas výkonu 
trestu odňatia slobody. 

Poznámka: ak počas jedného mesiaca bude mať osoba viac prerušení, pošle sa v dávke 
príslušný počet riadkov. 



 

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

Dátové rozhranie pre externý subjekt ZVJS 

Strana 4 z 9 

 

 MU 02/01/2015 F-342-2 

Dátové rozhranie – dávka 562 
 
Popis dávky:  Oznámenie Zboru väzenskej a justičnej stráže o fyzickej osobe, ktorá je 
poberateľom invalidného výsluhového dôchodku a o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom 
dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov vo veku ustanovenom na vznik nároku na 
starobný dôchodok podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 7 písm. b) zákona 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). 
Smer:     ÚDZS → ZP 
Typ dávky:    562 
Početnosť:    jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát:  xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 
     NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby, 
kde :  ZP je kód ZP, 

NN je poradové číslo dávky v kalendárnom roku, 
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky, 
MM je mesiac vytvorenia dávky,  
DD je deň vytvorenia dávky,   
TYP je 3-miestny kód typu dávky. 

Národné prostredie:   UTF – 8 
Identifikácia dávky:   pomocou hlavičky 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 a slúži ako podklad pre XSD schému. 
 
Tabuľka č. 1 - hlavička: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  

2. Dátum vytvorenia dávky DATE 8-8 P RRRRMMDD 

3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  

4. Číslo dávky INT 1-2 P  

5. Charakter dávky CHAR 1-1 P 
N - riadna 
O - opravná 

6. 
Poradové číslo opravovanej 
dávky 

CHAR 3-3 P*  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   562 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku  
Charakter dávky: nová alebo opravná, v opravnej dávke sa zasielajú iba 

opravované alebo stornované záznamy z pôvodnej dávky a nie 
kompletná dávka 

- pokiaľ sa opravnou dávkou mení počet riadkov pôvodnej dávky, t. j. opravná dávka 
obsahuje stornovanie riadku pôvodnej dávky alebo pridanie riadku k pôvodnej dávke, 
neuvádza sa nový počet riadkov pôvodnej dávky po zmene 

- pokiaľ sa opravnou dávkou stornuje riadok, nie je potrebné prečíslovávať riadky, aby bola 
„zacelená“ prípadná medzera v číslovaní riadkov pôvodnej dávky 
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* Poradové číslo opravovanej dávky – položka je povinná, ak ide o opravnú dávku (položka    
č. 5 je O). Tu sa udáva poradové číslo pôvodnej dávky, ktorá sa 
opravuje. 

 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-6 P Poradové číslo riadku v dávke 

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P 

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

3.  Meno CHAR 1-40 P  

4.  Rodné priezvisko CHAR 1-50 P*  

5.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

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

7.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M 
alebo Z. 

8.  
Označenie platiteľa 
štát 

CHAR 1 P B 

9.  
Dátum začiatku 
nároku 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. 
Vypĺňa sa vždy. 

10.  
Dátum zániku  
nároku 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

11.  TB obec CHAR 1-50 P 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska. 

12.  TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P 
V položke je uvedená ulica a č. 
domu trvalého bydliska. 

13.  TB PSČ CHAR 5 P PSČ trvalého bydliska. 

14.  PB obec CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska. 

15.  PB ulica a č. domu CHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. 
domu prechodného bydliska. 

16.  PB PSČ CHAR 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

17.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P 

Číselník štátov podľa Štatistického 
úradu SR. 

Ak nemá štátnu príslušnosť, 
uvedie sa XXX. V prípade, ak 
je viac ako jedna štátna 
príslušnosť, uvedie sa prioritne 
SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

18.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 
1 - oprava záznamu 
2 - storno záznamu 

19.  Druh dôchodku CHAR 1 P 

1 - starobný dôchodok 
3 - invalidný dôchodok 
6 - výsluhový dôchodok 
7 - invalidný výsluhový dôchodok 

20.  Bankové spojenie CHAR 4-4 P*  
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21.  
Číslo bankového 
účtu 

CHAR 1-34 P* Vo formáte IBAN. 

22.  Výška dôchodku INT 1-7 P 
Na dve desatinné miesta (napr. 
9999,99). 

23. Meno CRP CHAR 1-40 N  

24. Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

25. Rodne CRP CHAR 1-50 N  

26. Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

27. RČ/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
N – nepovinná položka 
P – povinná položka 
P* – položka je povinná ak je známa 
 

V opravnej dávke bude položka „Poradové číslo riadku“ plnená číslom riadku, ktorý sa má 
v pôvodnej dávke opraviť. 

V prípade, že oprava v opravnej dávke znamená pridanie riadku do pôvodnej dávky, budú 
položky naplnené nasledovne: 
1. „Poradové číslo riadku“ – bude číslo nasledujúce po doteraz maximálnom čísle riadku 

pôvodnej dávky (zahrňujúcej aj všetky doteraz vykonané úpravy), 
2. „Príznak zrušenia záznamu“ - nebude naplnený, 
 
Označenie platiteľa štát B = fyzická osoba, ktorá poberá dôchodok z výsluhového 
zabezpečenia policajtov podľa osobitného predpisu [podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona 
580/2004 Z. z.] 
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Dátové rozhranie – dávka 569 
 
Popis dávky:  Oznámenie Zboru väzenskej a justičnej stráže o fyzickej osobe, ktorá je 
nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej 
neschopnosti na výkon štátnej služby, nemocenské alebo materské podľa osobitného 
predpisu (§ 11 ods. 7 písm. s) zákona    č. 580/2004 Z. z.) 
Smer:      ÚDZS → ZP 
Typ dávky:    569 
Početnosť:    jedenkrát mesačne 
Formát prenosu dát:  xml súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:   
      ZP_NN_RRMMDD_TYP. xml 
        NN_RRMMDD_TYP.xml – neidentifikované osoby, 
kde :  ZP je kód ZP, 

NN je poradové číslo dávky v kalendárnom roku, 
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky, 
MM je mesiac vytvorenia dávky,  
DD je deň vytvorenia dávky,   
TYP je 3-miestny kód typu dávky. 

Národné prostredie:   UTF – 8 
Identifikácia dávky:   pomocou hlavičky 
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je 
uvedená v tabuľkách č. 1 - 2 a bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie XSD schémy. 
 
Tabuľka č. 1 - hlavička: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Formát 

1. Typ dávky INT 3-3 P  

2. 
Dátum vytvorenia 
dávky 

DATE 8-8 P RRRRMMDD 

3. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  

4. Číslo dávky INT 1-2 P  

5. Charakter dávky CHAR 1-1 P 
N - riadna 
O - opravná 

6. 
Poradové číslo 
opravovanej dávky 

CHAR 3-3 P*  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   569 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v dávke: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku  
Charakter dávky: nová alebo opravná, v opravnej dávke sa zasielajú iba 

opravované alebo stornované záznamy z pôvodnej dávky a nie 
kompletná dávka 

- pokiaľ sa opravnou dávkou mení počet riadkov pôvodnej dávky, t. j. opravná dávka 
obsahuje stornovanie riadku pôvodnej dávky alebo pridanie riadku k pôvodnej dávke, 
neuvádza sa nový počet riadkov pôvodnej dávky po zmene 

- pokiaľ sa opravnou dávkou stornuje riadok, nie je potrebné prečíslovávať riadky, aby bola 
„zacelená“ prípadná medzera v číslovaní riadkov pôvodnej dávky 
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* Poradové číslo opravovanej dávky – položka je povinná, ak ide o opravnú dávku (položka 
č. 5 je O). Tu sa udáva poradové číslo pôvodnej dávky, ktorá sa 
opravuje. 

 
Tabuľka č. 2 – údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1.  
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-6 P Poradové číslo riadku v dávke. 

2.  Rodné číslo CHAR 9-10 P 

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

3.  Meno CHAR 1-40 P  

4.  Rodné priezvisko CHAR 1-50 P*  

5.  Priezvisko CHAR 1-50 P  

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

7.  Pohlavie CHAR 1 P 
Položka obsahuje hodnotu M 
alebo Z. 

8.  
Označenie platiteľa 
štát 

CHAR 1 P S 

9.  
Dátum začiatku 
nároku 

DATE 8 P 
Dátum v tvare RRRRMMDD. 
Vypĺňa sa vždy. 

10.  
Dátum zániku  
nároku 

DATE 8 P* Dátum v tvare RRRRMMDD. 

11.  TB obec CHAR 1-50 P 
V položke je uvedený názov obce 
trvalého bydliska. 

12.  TB ulica a č. domu CHAR 1-60 P 
V položke je uvedená ulica a č. 
domu trvalého bydliska. 

13.  TB PSČ CHAR 5 P PSČ trvalého bydliska. 

14.  PB obec CHAR 1-50 P* 
V položke je uvedený názov obce 
prechodného bydliska. 

15.  PB ulica a č. domu CHAR 1-60 P* 
V položke je uvedená ulica a č. 
domu prechodného bydliska. 

16.  PB PSČ CHAR 5 P* PSČ prechodného bydliska. 

17.  Štátna príslušnosť CHAR 3 P 

Číselník krajín podľa Štatistického 
úradu SR (položka „Kód OSN“). 

Ak nemá štátnu príslušnosť, 
uvedie sa XXX. V prípade, ak 
je viac ako jedna štátna 
príslušnosť, uvedie sa prioritne 
SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

18.  
Príznak zrušenia 
záznamu 

CHAR 1 N 
1 - oprava záznamu 
2 - storno záznamu 

19.  
IČO platiteľa 
poistného 

CHAR 8 P  

20. Meno CRP CHAR 1-40 N  

21. Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

22. Rodne CRP CHAR 1-50 N  
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23. Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

24. RČ/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
N – nepovinná položka 
P – povinná položka 
P* – položka je povinná ak je známa 
 

V opravnej dávke bude položka „Poradové číslo riadku“ plnená číslom riadku, ktorý sa má 
v pôvodnej dávke opraviť. 

V prípade, že oprava v opravnej dávke znamená pridanie riadku do pôvodnej dávky, budú 
položky naplnené nasledovne: 
1. „Poradové číslo riadku“ – bude číslo nasledujúce po doteraz maximálnom čísle riadku 

pôvodnej dávky (zahrňujúcej aj všetky doteraz vykonané úpravy), 
2. „Príznak zrušenia záznamu“ - nebude naplnený. 
 
Označenie platiteľa štát S = fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá 
náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby, 
nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu [podľa § 11 ods. 7 písm. s) zákona 
580/2004 Z. z.] 

 

 


