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súlade s § 20 ods. 2 písm. m) zákona č. 581/2004 Z. z. uverejňuje údaje o platobnej
schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac október 2021

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 október 2021

VšZP
§ 14 ods. 2
§ 14 ods. 3

ZP Dôvera
§ 14 ods. 2
§ 14 ods. 3
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§ 14 ods. 2
§ 14 ods. 3

ukazovateľ
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez
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 %)

ukazovateľ
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez
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 %)

ukazovateľ
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní (bez
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. 5/7/2015
o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti elektronickou formou
Článok 1
Úvodné ustanovenia
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 zdravotných výkonov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou
formou.
Článok 2
Vykazovanie zdravotných výkonov

1.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje zdravotnej poisťovni osobitne výkony za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa § 9c zákona č. 580/2004 Z. z. poistencovi iného
členského štátu EÚ (ďalej len „poistenec EÚ“). Ako poistenec EÚ sa na účely vykazovania
posudzuje aj poistenec zmluvného štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú a účinnú
medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.
Článok 3
Spôsob vykazovania výkonov

3.1 Poskytovateľ ambulantnej starostlivosti
1.

Poskytovateľ ambulantnej starostlivosti pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti
podľa § 9c zákona č. 580/2004 Z. z. musí pri identifikácii poistenca povinne uviesť:
Členský štát poistenca – použije sa skratka príslušného členského štátu vrátane Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“) alebo zmluvného štátu
z predloženého dokladu. U osôb, ktoré čerpali zdravotnú starostlivosť a boli poistení v:
a)

b)

c)
d)

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

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

Pohlavie poistenca – identifikačný údaj poistenca EÚ/zmluvného štátu, použijú sa znaky: M
= muž, F = žena.
2.

U poistencov EÚ poskytovateľ vykáže príslušnej zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú
zmluvu, a ktorú si poistenci EÚ vybrali za svoju inštitúciu v mieste pobytu alebo bydliska v SR,
poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo finančnom zúčtovaní za dohodnuté zúčtovacie obdobie,
za všetkých poistencov EÚ ošetrených v príslušnom období, v jednej samostatnej faktúre, ak
sa v zmluve nedohodne inak.

3.

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 lekárska správa alebo záznam
o ošetrení.

4.

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, MNE/SK 111, MNE/SK 112, MNE/SK 123, ktoré bolo zaevidované
v slovenskej zdravotnej poisťovni, tvorí prílohu k faktúre iba lekárska správa alebo záznam
o ošetrení.

5.

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 lekárska správa alebo záznam
o ošetrení.

6.

Fotokópia predloženého nárokového dokladu a lekárska správa alebo záznam o ošetrení sa
nepredkladajú za poistenca EÚ, ktorý sa preukázal preukazom zdravotnej poisťovne SR
s označením EÚ.
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3.2 Poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti
1.

Poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej
starostlivosti podľa § 9c zákona č. 580/2044 Z. z. musí pri identifikácii poistenca povinne uviesť
údaje uvedené v časti 3.1. bod 1.

2.

POISTENCI EÚ sú poistenci členského štátu EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí sa preukážu
u poskytovateľa formulármi E112, E123, EPZP, náhradným certifikátom k EPZP, PD S2, S3,
DA1, štruktúrovaným elektronickým dokumentom (SED) S008, S010, S045, DA002, DA007
vydaným iným členským štátom EÚ a EHP, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením
EÚ. Prenosný dokument S2, S3, DA1 musí byť zaevidovaný pred čerpaním zdravotnej
starostlivosti v slovenskej zdravotnej poisťovni ako inštitúcii v mieste bydliska/pobytu podľa
výberu poistenca EÚ. Zdravotná poisťovňa potvrdzuje zaevidovanie dátumom, odtlačkom
pečiatky, podpisom zodpovedného zamestnanca na prvej strane PD. Do tejto skupiny patria aj
osoby poistené v:
a)
b)
c)

Srbskej republike, ktoré sa preukážu u poskytovateľa tlačivom SRB/SK 111, SRB/SK
123, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“;
Severomacedónskej republike, ktoré sa preukážu u poskytovateľa tlačivom RM/SK
111, RM/SK 112, RM/SK 123, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“;
Čiernej Hore, ktoré sa preukážu u poskytovateľa tlačivom MNE/SK 111, MNE/SK 112,
MNE/SK 123, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“.

Tlačivo SRB/SK111, SRB/SK 123, RM/SK 111, RM/SK 112, RM/SK 123, MNE/SK 111,
MNE/SK 112, MNE/SK 123 musí byť zaevidované pred čerpaním zdravotnej starostlivosti
v slovenskej zdravotnej poisťovni ako inštitúcii v mieste bydliska/pobytu podľa výberu
poistenca. Zdravotná poisťovňa potvrdzuje zaevidovanie dátumom, odtlačkom pečiatky,
podpisom zodpovedného zamestnanca na prvej strane tlačiva.
3.3 Poskytovateľ ústavnej starostlivosti
1.

Poskytovateľ ústavnej starostlivosti pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa §
9c zákona č. 580/2044 Z. z. musí pri identifikácii poistenca povinne uviesť údaje uvedené
v časti 3.1. bod 1.

2.

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,
DA063 so schváleným nárokom na zdravotnú starostlivosť v papierovej forme 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.

3.

U poistencov EÚ poskytovateľ vykáže príslušnej zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú
zmluvu, poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo finančnom zúčtovaní za dohodnuté zúčtovacie
obdobie, za všetkých poistencov EÚ ošetrených v príslušnom období v jednej samostatnej
faktúre, ak sa v zmluve nedohodne inak.

4.

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 lekárska správa alebo záznam
o ošetrení.
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5.

V prípade poistenca EÚ, ktorý sa preukázal formulárom E112, E123, PD S2, S3, DA1, SED-om
S008, S037, DA002, DA007, DA063 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, MNE/SK 111, MNE/SK 112, MNE/SK 123, ktoré bolo
zaevidované v slovenskej zdravotnej poisťovni, tvorí prílohu k faktúre iba lekárska správa alebo
záznam o ošetrení.

6.

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 lekárska správa alebo záznam
o ošetrení.

7.

Tieto prílohy sa nepredkladajú za poistenca EÚ, ktorý sa preukázal preukazom ZP SR
s označením EÚ.

8.

Oznamovanie hospitalizácií pri poistencoch zo zmluvných štátov - v prípade poistenca Srbskej
republiky a Čiernej Hory oznamuje poskytovateľ každú neodkladnú hospitalizáciu slovenskej
zdravotnej poisťovni, ktorá vopred zaregistrovala tlačivo SRB/SK 111, MNE/SK 111. Ak neboli
príslušné tlačivá vopred zaregistrované, tak poskytovateľ oznamuje túto skutočnosť zdravotnej
poisťovni podľa výberu poistenca zmluvného štátu.

9.

Oznamovanie významných vecných dávok pri poistencoch zo zmluvných štátov - 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)
b)

v prípade poistenca Srbskej republiky a Čiernej Hory vecné dávky s hodnotou vyššou
ako 500 eur,
v prípade poistenca Severomacedónskej republiky vecné dávky s hodnotou vyššou ako
250 eur.

3.4 Poskytovateľ ambulantnej dopravnej ZS, záchrannej ZS a vrtuľníkovej ZS
1.

Poskytovateľ ambulantnej dopravnej ZS, záchrannej ZS a vrtuľníkovej ZS pri vykazovaní
poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa § 9c zákona č. 580/2044 Z. z. musí pri identifikácii
poistenca povinne uviesť údaje uvedené v časti 3.1. bod 1.

2.

Poistenci EÚ sú poistenci iného členského štátu EÚ, po 31.12.2020 vrátane UK, ktorí sa
preukážu u poskytovateľa formulármi E112, E123, EPZP, náhradným certifikátom k EPZP, PD
S2, S3, DA1, SED-om S008, S037, S045, DA002, DA007 DA063 so schváleným nárokom na
zdravotnú starostlivosť v papierovej forme vydaným iným členským štátom preukazom
zdravotnej poisťovne SR s označením EÚ. Formulár E112, E123, PD S2, S3, DA1, SED S008,
S037, DA002, DA007, DA063 musí byť zaevidovaný pred čerpaním zdravotnej starostlivosti
v slovenskej zdravotnej poisťovni ako inštitúcii v mieste bydliska/pobytu podľa výberu poistenca
EÚ. Zdravotná poisťovňa potvrdzuje zaevidovanie dátumom, odtlačkom pečiatky, podpisom
zodpovedného zamestnanca na prvej strane príslušného dokladu. Do tejto skupiny patria aj
osoby poistené:
a)
b)
c)

v Srbskej republike, ktoré sa preukážu u poskytovateľa tlačivom SRB/SK 111, SRB/SK
123, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“;
v Severomacedónskej republike, ktoré sa preukážu u poskytovateľa tlačivom RM/SK
111, RM/SK 112, RM/SK 123, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“;
v Čiernej Hore, ktoré sa preukážu u poskytovateľa tlačivom MNE/SK 111, MNE/SK 112,
MNE/SK 123, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“.
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Tlačivo SRB/SK111, SRB/SK 123, RM/SK 111, RM/SK 112, RM/SK 123, MNE/SK 111,
MNE/SK 112, MNE/SK 123 musí byť zaevidované pred čerpaním zdravotnej starostlivosti
v slovenskej zdravotnej poisťovni ako inštitúcii v mieste bydliska/pobytu podľa výberu
poistenca. Zdravotná poisťovňa potvrdzuje zaevidovanie dátumom, odtlačkom pečiatky,
podpisom zodpovedného zamestnanca na prvej strane tlačiva.
3.

Poskytovateľ vykazuje dávku za poskytnutú zdravotnú starostlivosť slovenskej zdravotnej
poisťovni, ktorá príslušný doklad zaevidovala. Do tejto skupiny patria aj osoby poistené v:
a)
b)
c)
d)

UK, ktoré sa preukážu u poskytovateľa na základe EPZP, náhradného certifikátu k
EPZP, GHIC, štandardného CRA EPZP, CRA EPZP pre študentov, PD S2, PD DA1 a
preukazu zdravotnej poisťovne s označením „EÚ“;
Srbskej republike, ktoré sa preukážu u poskytovateľa tlačivom SRB/SK 111, SRB/SK
123, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“;
Severomacedónskej republike, ktoré sa preukážu u poskytovateľa tlačivom RM/SK
111, RM/SK 112, RM/SK 123, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“;
Čiernej Hore, ktoré sa preukážu u poskytovateľa tlačivom MNE/SK 111, MNE/SK112,
MNE/SK 123, preukazom zdravotnej poisťovne SR s označením „EÚ“.

4.

Tlačivo SRB/SK111, SRB/SK 123, RM/SK 111, RM/SK 112, RM/SK 123, MNE/SK 111,
MNE/SK 112, MNE/SK 123 musí byť zaevidované pred čerpaním zdravotnej starostlivosti
v slovenskej zdravotnej poisťovni ako inštitúcii v mieste bydliska/pobytu podľa výberu poistenca
zmluvného štátu. Zdravotná poisťovňa potvrdzuje zaevidovanie dátumom, odtlačkom pečiatky,
podpisom zodpovedného zamestnanca na prvej strane tlačiva. Poskytovateľ vykazuje dávku za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť slovenskej zdravotnej poisťovni, ktorá príslušný doklad
zaevidovala.

5.

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,
DA063 so schváleným nárokom na zdravotnú starostlivosť v papierovej forme vydaným iným
členským štátom 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.

6.

U poistencov EÚ poskytovateľ vykáže príslušnej zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú
zmluvu, poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo finančnom zúčtovaní za dohodnuté zúčtovacie
obdobie, za všetkých poistencov EÚ ošetrených v príslušnom období v jednej samostatnej
faktúre, ak sa v zmluve nedohodne inak.

7.

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 predloženého nárokového dokladu a lekárska správa alebo
záznam o ošetrení.

8.

V prípade poistenca EÚ, ktorý sa preukázal formulárom E112, E123, PD S2, S3, DA1, SED-om
S008, S037, DA002, DA007, DA063 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, MNE/SK 111, MNE/SK 112, MNE/SK 123, ktoré bolo
zaevidované v slovenskej zdravotnej poisťovni, tvorí prílohu k faktúre iba lekárska správa alebo
záznam o ošetrení.

9.

V prípade poistenca EÚ, ktorý sa preukázal formulárom E112, E123, PD S2, S3, DA1, SED-om
S008,S037, DA002, DA007, DA063 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, MNE/SK 111, MNE/SK 112, MNE/SK 123, ktoré nebolo
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zaevidované v slovenskej zdravotnej poisťovni, tvorí prílohu k faktúre fotokópia predloženého
nárokového dokladu a lekárska správa alebo záznam o ošetrení.
10. Tieto prílohy sa nepredkladajú za poistenca EÚ, ktorý sa preukázal preukazom ZP SR
s označením EÚ.
Článok 4
Zrušovacie ustanovenie
Toto metodické usmernenie ruší metodické usmernenie č. 5/6/2015.

Článok 5
Záverečné ustanovenie
Metodické usmernenie č. 5/2015 v znení novely č. 7 nadobúda účinnosť dňom vydania.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykážu poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto
metodického usmernenia prvýkrát za november 2021.

V Bratislave dňa 19.11.2021

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.
predsedníčka úradu
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Príloha č. 1 MU 5/7/2015 Hlásenie o počte – prírastku/úbytku poistencov u lekára – kapitácia
Dátové rozhranie pre kapitáciu
Typ dávky:

748n Hlásenie o počte – prírastku – úbytku poistencov u lekára

Predkladajú: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci všeobecnú ambulantnú
starostlivosť, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci špecializovanú ambulantnú
starostlivosť v odbore zubné lekárstvo a gynekológia a pôrodníctvo – zdravotnej poisťovni
v prípade, ak je tento spôsob zmluvne dohodnutý so zdravotnou poisťovňou.
V dávke 748n sa vykazujú len POISTENCI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SR.
Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky.
Obsah dávky: identifikácia dávky
záhlavie dávky
vety tela dávky
Početnosť: Za jedno zúčtovacie obdobie lekár môže vykázať maximálne
 jednu dávku s TYPOM HLÁSENIA = # (hlásenie o počte poistencov)
 jednu dávku s TYPOM HLÁSENIA = + (hlásenie o prírastku poistencov)
 jednu dávku s TYPOM HLÁSENIA = - (hlásenie o úbytku poistencov)
Lekár odovzdáva pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne, s ktorou má uzatvorenú zmluvu,
dávku/dávky 748n dohodnutým spôsobom.
Oddeľovací znak: | , oddeľovací znak | používať aj na konci riadku
Názov súboru: davka.xxx, kde xxx je poradové číslo dávky, napr. davka.001
Identifikácia dávky:
No.

Popis položky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CHARAKTER DÁVKY
TYP DÁVKY
IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY
DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY
ČÍSLO DÁVKY
POČET DOKLADOV
POČET MÉDIÍ
ČÍSLO MÉDIA

p
p
p
p
p
p
p
p

char
char
char
date
int
int
int
int

1
4
8
RRRRMMDD
6
1-6
3
3

9.

POISŤOVŇA-POBOČKA

p

int

4

povinnosť dátový typ

dĺžka

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
CHARAKTER DÁVKY
(používať veľké písmená)
N - nová
TYP DÁVKY

- kód dávky - 748n

POČET DOKLADOV

- obsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky

POISŤOVŇA-POBOČKA
- kód zdravotnej poisťovne a pobočky, s ktorou má PZS
uzatvorenú zmluvu, napr. 2461, 2700
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Záhlavie dávky:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Popis položky
IDENTIFIKÁTOR PZS
KÓD PZS
KÓD LEKÁRA
ÚVÄZOK LEKÁRA
ZÚČTOVACIE OBDOBIE
TYP HLÁSENIA

povinnosť dátový typ
dĺžka
p
char
6
p
char
12
p
char
9
p
float
3.2
p
char
RRRRMM
p
char
1

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
IDENTIFIKÁTOR PZS – je v tvare P99999
KÓD PZS – je v tvare: P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS, SPP je odbornosť
útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru
k príslušnej odbornosti
KÓD LEKÁRA – je v tvare L99999SLL, kde L99999 je osobný identifikátor lekára, SLL je
odbornosť lekára
ÚVÄZOK LEKÁRA – úväzok lekára na dve desatinné miesta, napr. pri úväzku 50 %
uviesť 0.50
ZÚČTOVACIE OBDOBIE – v tvare RRRRMM, kde: RRRR – rok, MM – mesiac
TYP HLÁSENIA – hodnota tejto položky určuje, aký typ hlásenia sa predkladá,
prípustné sú nasledujúce hodnoty:
# – ak ide o hlásenie o počte poistencov
+ – ak ide o hlásenie o prírastku poistencov
- – ak ide o hlásenie o úbytku poistencov
Všetky hodnoty v položkách obsahujúcich kódy PZS a kódy lekárov majú prvý znak povinne
veľké písmeno.
Veta tela dávky:
No.

Popis položky

1.
2.
3.
4.
5.

PORADOVÉ ČÍSLO RIADKU
RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, BIČ
DÁTUM VZNIKU/ZÁNIKU
PRIEZVISKO POISTENCA
MENO POISTENCA

povinnosť dátový typ
p
p
p
p
p

int
char
date
char
char

dĺžka
1-6
9-10
RRRRMMDD
1-36
1-24
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Povinnosť položiek má nasledujúci význam:
p

=

povinná položka

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
1. Poradové číslo riadku – udáva sa poradie riadku v rámci viet tela dávky. Najvyššie
poradové číslo musí mať rovnakú hodnotu, akú má položka „Počet dokladov“ v riadku
identifikácie dávky.
2. Rodné číslo poistenca, BIČ – je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej poisťovne SR
(bez označenia EÚ) v položke "Rodné číslo“. Ak nie je známe rodné číslo, je v tejto
položke uvedené bezvýznamové identifikačné číslo pridelené poistencovi Úradom pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Taktiež to môže byť údaj uvedený v Európskom
preukaze zdravotného poistenia (EPZP) vydanom zdravotnou poisťovňou v SR v položke
„Osobné identifikačné číslo“, ak sa poistenec preukazuje EPZP.
3. Dátum vzniku/zániku – dátum vzniku, resp. zániku dohody medzi lekárom a poistencom.
4. Priezvisko poistenca – uvádza sa priezvisko (neskrátené) poistenca.
5. Meno poistenca – uvádza sa meno poistenca.
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Metodické usmernenie č. 10/2/2015
o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov vrátane
očnej optiky elektronickou formou
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
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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;
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, SEDom 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
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