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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 
1. Toto metodické usmernenie vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa 

§ 20 ods. 2 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
2. Toto metodické usmernenie sa vydáva za účelom odporúčaného spoločného postupu 

vykazovania lekárskych predpisov a lekárskych poukazov vrátane očnej optiky elektronickou 
formou. 

 
Článok 2 

Vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov, vrátane očnej optiky  
 
1. Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti 

podľa § 9c zákona č. 580/2004 Z. z. musí pri identifikácii poistenca povinne uviesť: 
 

 ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA – skratka príslušného členského štátu vrátane Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“) alebo zmluvného štátu 
z predloženého dokladu. Ak čerpala vecné dávky osoba poistená v: 

 

a) EÚ na základe formulára  E112, E123,  EPZP, náhradného certifikátu k EPZP, PD S2, S3, 
DA1, SED-u S008, S037, S045, DA002, DA007 a preukazu zdravotnej poisťovne 
s označením „EÚ“, použije sa dvojmiestna skratka vydávajúceho členského štátu 
z nárokového dokladu podľa ISO 3166-1, okrem PD S2 vydaného iným členským štátom 
v mene príslušného štátu. V takom prípade uvádza poskytovateľ dvojmiestnu skratku štátu 
podľa ISO 3166-1 uvedeného v časti 4 PD S2 s názvom PRÍSLUŠNÁ INŠTITÚCIA; 

b) UK na základe EPZP, náhradného certifikátu k EPZP, všeobecného preukazu zdravotného 
poistenia (ďalej len „GHIC“), štandardného CRA EPZP, CRA EPZP pre študentov, PD S2, 
PD DA1 a preukazu zdravotnej poisťovne s označením „EÚ“, použije sa skratka „UK“; 

c) Srbskej republike na základe tlačiva SRB/SK 111, SRB/SK 123, preukazu zdravotnej 
poisťovne SR s označením „EÚ“, použije sa skratka „RS“;  

d) Severomacedónskej republike na základe tlačiva RM/SK 111, RM/SK 112, RM/SK 123, 
preukazu zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“, použije sa skratka „MK“; 

e) Čiernej Hore na základe tlačiva MNE/SK 111, MNE/SK 112, MNE/SK 123, preukazu 
zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“, použije sa skratka „ME“. 

 

 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA – číslo poistenca z príslušného dokladu - formulár 
E112, E123,  EPZP, náhradný certifikát k EPZP, prenosný dokument (PD) S2, S3, DA1, 
štruktúrovaný elektronický dokument (SED) S008, S037, S045, DA002, DA007 so schváleným 
nárokom na zdravotnú starostlivosť v papierovej forme vydaný iným členským štátom EÚ 
a EHP, Švajčiarska vrátane UK (ďalej len “iný členský štát“), pre UK sa používa aj GHIC, 
štandardný CRA EPZP, CRA EPZP pre študentov, preukaz zdravotnej poisťovne SR 
s označením „EÚ“, tlačivo SRB/SK 111; SRB/SK 123, RM/SK 111, RM/SK 112, RM/SK 123, 
MNE/SK 111, MNE/SK 112, MNE/SK 123. Ak čerpala vecné dávky osoba poistená v: 

 

a) Srbskej republike, uvádza sa jednotné matričné číslo občana v prípade poistenca 
a dôchodcu a osobné identifikačné číslo („OIČ“) v prípade nezaopatreného rodinného 
príslušníka tak, ako je uvedené v príslušnom tlačive; 

b) Severomacedónskej republike, uvádza sa osobné identifikačné číslo v Severomacedónskej 
republike („EMBG“) osoby tak, ako je uvedené v príslušnom  tlačive; 
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 c) Čiernej Hore, uvádza sa matričné číslo občana v Čiernej Hore („JMB“) tak, ako je uvedené 
v príslušnom tlačive. 

 

U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa dokladmi - formulármi E112, E123,  EPZP, 
náhradným certifikátom k EPZP, PD S2, S3, DA1, SED S008, S037, S045, DA002, DA007 
vydaným iným členským štátom EÚ po 31.12.2020 vrátane UK, preukazom zdravotnej 
poisťovne SR s označením „EÚ“, v prípade poistencov UK aj GHIC, štandardným CRA EPZP, 
CRA EPZP pre študentov“, tlačivom SRB/SK 111, SRB/SK 123,  RM/SK 111, RM/SK 112, 
RM/SK 123, MNE/SK 111, MNE/SK 112, MNE/SK 123 poskytovateľ vyplní ČLENSKÝ ŠTÁT 
POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA. Položku 
RODNÉ ČÍSLO POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje. 

 

2. U POISTENCOV EÚ vykáže výdajňa zdravotníckych pomôcok alebo lekáreň príslušnej 
zdravotnej poisťovni prijaté lekárske poukazy hromadnými dávkami za zúčtovacie obdobie 
v jednej samostatnej faktúre za všetkých POISTENCOV EÚ.  

V prípade poistenca EÚ, ktorý sa preukázal EPZP, náhradným certifikátom k EPZP,  
dodatočne dožiadaným SED-om S045 so schváleným nárokom na zdravotnú starostlivosť 
v papierovej forme a v prípade poistencov UK  aj GHIC, štandardným CRA EPZP, CRA EPZP 
pre študentov, tvorí prílohu  k faktúre fotokópia nárokového dokladu a lekársky poukaz, ktorý 
poskytovateľ vystavil v papierovej forme.  

   V prípade poistenca EÚ, ktorý sa preukázal formulárom E112, E123, PD S2, S3, DA1, SED-
om S008, S037, DA002, DA007 so schváleným nárokom na zdravotnú starostlivosť 
v papierovej forme vydaným iným členským štátom, tlačivom SRB/SK 111, SRB/SK 123, 
RM/SK 111, RM/SK 112, RM/SK 123, ktoré nebolo zaevidované v slovenskej zdravotnej 
poisťovni, tvorí prílohu k faktúre fotokópia predloženého nárokového dokladu a lekársky 
poukaz, ktorý poskytovateľ vystavil v papierovej forme. Ak uvedené doklady boli zaevidované 
v slovenskej zdravotnej poisťovni alebo sa poistenec EÚ preukázal preukazom zdravotnej 
poisťovne SR s označením „EÚ“ tvorí prílohu k faktúre iba lekársky poukaz, ktorý poskytovateľ 
vystavil v papierovej forme. 

 
3.  V prípade poistenca zmluvného štátu oznamuje poskytovateľ každé čerpanie významných 

vecných dávok slovenskej zdravotnej poisťovni, ktorá vopred zaregistrovala tlačivo SRB/SK 
111, MNE/SK 111 a RM/SK 111. Ak neboli príslušné tlačivá vopred zaregistrované, tak 
poskytovateľ oznamuje túto skutočnosť zdravotnej poisťovni podľa výberu poistenca 
zmluvného štátu. Za významné vecné dávky sa považujú: 
a) v prípade poistenca Srbskej republiky a Čiernej Hory vecné dávky s hodnotou vyššou ako 

500 eur; 
b) v prípade poistenca Severomacedónskej republiky vecné dávky s hodnotou vyššou ako 250 

eur. 
 

Článok 3 
Prechodné ustanovenia 

 
Poskytovatelia  zdravotnej   starostlivosti   spracovávajú  lekárske predpisy a lekárske poukazy 
vrátane očnej optiky s dátumom poskytnutia aj pred účinnosťou tohto metodického usmernenia 
podľa tohto metodického usmernenia. 
 
 

Článok 4 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Ruší sa metodické usmernenie č. 10/7/2006 a metodické usmernenie č. 10/1/2015. 
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Článok 5 

Záverečné ustanovenie 
 
Metodické usmernenie č. 10/2/2015 nadobúda účinnosť dňom vydania. Poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti vykážu dávky za lekárske dávky a lekárske poukazy prvýkrát za mesiac november 
2021. 

 
 

V Bratislave 19.11.2021 

 
 
 
 
 

                                                                                Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M. 

                                                                                             predsedníčka úradu 
                                                                                                          v. r. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


