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Dátové rozhranie – dávka 556 
 
Popis dávky: Oznámenie z UPSVR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného 

štát, z dôvodu evidencie ako  

 fyzickej osoby, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného 

členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená (či je osoba v danom mesiaci 

poberateľom príspevku bude UPSVR rozhodovať na základe toho, či má osoba 

evidovanú žiadosť o rodičovský príspevok, platnú v danom období a či jej bola v danom 

mesiaci priznaná nenulová suma príspevku),a údaje o dieťati, na ktoré sa rodičovský 

príspevok vypláca 

 fyzickej osoby, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie (či je osoba v danom 

mesiaci poberateľom príspevku bude UPSVR rozhodovať na základe toho, či má osoba 

evidovanú žiadosť o príspevok, platnú v danom období a či jej bola v danom mesiaci 

priznaná nenulová suma príspevku),  

 o fyzickej osobe, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich 

rokov, ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písm. c) alebo písmena m) prvého 

bodu na totožné dieťa a za inú osobu na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom 

štát  dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa, 

 fyzickej osoby, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi a o fyzickej osobe, ktorá je členom 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (či je 

osoba v danom mesiaci poberateľom dávky bude UPSVR rozhodovať na základe toho, 

či má osoba evidovanú žiadosť o dávku, platnú v danom období a či jej bola v danom 

mesiaci priznaná nenulová suma dávky),  

 o fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím podľa osobitného predpisu. 

Smer:     ÚDZS → ZP 
Typ dávky:    556 
Početnosť: dvakrát mesačne za obdobie predchádzajúcich 6 

mesiacov 
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. Obdobie od DATE 6 P RRRRMM 
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3. Obdobie do DATE 6 P RRRRMM 

4. 
Dátum vytvorenia 
dávky 

DATE 8-8 P RRRRMMDD 

5. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  

6. Číslo dávky INT 1-3 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   556 
Obdobie od – do: dávka sa bude generovať za obdobie predchádzajúcich 6 

mesiacov 
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. V prípade, že v 
jednom mesiaci bude dávka vytvorená opakovane (napr. kvôli chybe), bude mať 
novovytvorená dávka nové, vyššie poradové číslo. 

 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-10 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 N 
Rodné priezvisko, ak sa líši od 
súčasného priezviska. 

5. Priezvisko CHAR 1-50 P  

6. Titul pred menom CHAR 1-20 N Tituly pred menom. 

7. Titul za menom CHAR 1-20 N Tituly za menom. 

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

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

10. Kód zmeny CHAR 1 P 1/2/3/4 

11. 
Dátum začiatku 
evidencie 

DATE 6 P 
Dátum začiatku evidencie 
(nárok) v tvare RRRRMM. 
Vypĺňa sa vždy. 

12. 
Dátum konca 
evidencie 

DATE 6 P* 
Dátum konca evidencie (nárok) 
v tvare RRRRMM. 

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. 
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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 prioritne 
SR alebo iba jedna 
z príslušností. 

20. 
Rodné číslo 
dieťaťa 

CHAR 9-10 P*  

21. Meno dieťaťa CHAR 1-40 P**  

22. Priezvisko dieťaťa CHAR 1-50 P**  

23. 
Dátum narodenia 
dieťaťa 

DATE 8-8 P** RRRRMMDD 

24. Kód okresu INT 3 P  

25. Meno CRP CHAR 1-40 N  

26. Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

27. Rodné CRP CHAR 1-50 N  

28. Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

29. RČ/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

 
Vysvetlivky: 
P – povinná položka 

N – nepovinná položka 

P* – položka sa vyplní v prípade, ak je známa 

P** – položky sa vyplnia v prípade, ak kód zmeny je 1, inak nepovinná položka 

 
Kód zmeny: 
1 = fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok,  

2 = fyzická osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie,  

3 = fyzická osoba, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej 
núdzi a fyzickej osoby, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej 
núdze,  

4 = fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím podľa osobitného predpisu, 

 
Poznámka: V prípade, že v priebehu toho istého mesiaca príde k zmene statusu poistenca 
(napr. dňom 15.5. matka bude ukončená ako fyzická osoba, ktorá sa stará o nezaopatrené 
dieťa a od 16.5. bude evidovaná ako fyzická soba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu), 
ÚPSVaR pošle takúto informáciu za poistenca v dvoch riadkoch. 
 
Pri fyzickej osobe, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, sa 
budú uvádzať údaje o trvalom bydlisku ako pri žiadateľovi o dávku v hmotnej núdzi. 
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Dátové rozhranie – dávka 557 
 
Popis dávky: Oznámenie z UPSVR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného 
štát z dôvodu evidencie ako fyzickej osoby, ktorá je vedená: 

 v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

 ako zamestnanec, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom alebo  
štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem  zo 
závislej činnosti podľa osobitného predpisu, ak bol pred vznikom pracovného pomeru 
alebo štátnozamestnaneckého pomeru 

a) občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov 
o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru  

b) občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe 
nasledujúcich mesiacov, jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese47aaa) 

a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto 
pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru 

c) o fyzickej osobe, ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené 
potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie 
uchádzačov o zamestnanie  podľa osobitného predpisu 

Smer:     ÚDZS → ZP 
Typ dávky:    557 
Početnosť: jedenkrát mesačne za obdobie predchádzajúcich 12 

mesiacov 
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. Obdobie od DATE 6 P RRRRMM 

3. Obdobie do DATE 6 P RRRRMM 

4. 
Dátum vytvorenia 
dávky 

DATE 8-8 P RRRRMMDD 

5. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  

6. Číslo dávky INT 1-3 P  
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Vysvetlivky: 
Typ dávky:   557 
Obdobie od – do dávka sa bude generovať za obdobie predchádzajúcich 12 

mesiacov 
Dátum vytvorenia dávky:  rok, mesiac a deň vytvorenia dávky 
Počet riadkov v tele dávky: udáva sa bez riadkov hlavičky 
Číslo dávky:   poradové číslo dávky v kalendárnom roku. V prípade, že v 
jednom mesiaci bude dávka vytvorená opakovane (napr. kvôli chybe), bude mať 
novovytvorená dávka nové, vyššie poradové číslo. 
 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-10 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, Rodné 
priezvisko 

CHAR 1-100 P  

4. Titul CHAR 1-20 N  

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. Kód zmeny CHAR 1 P 1 / 2 / 3 / 4 

9. 
Dátum začiatku 
evidencie 

DATE 8 P 
Dátum začiatku evidencie (nárok) 
v tvare RRRRMMDD. Vypĺňa sa 
vždy. 

10. 
Dátum konca 
evidencie 

DATE 8 P* 
Dátum konca evidencie (nárok)  
v tvare RRRRMMDD - posledný 
deň, kedy je osoba v evidencii. 

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 N 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 N 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. 
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18. Kód okresu INT 3 P 
Ak údaj nie je známy, uvedie sa 
999. 

19. Meno CRP CHAR 1-40 N  

20. Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

21. Rodné CRP CHAR 1-50 N  

22. Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

23. RČ/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

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

Kód zmeny: 
1 = fyzická osoba, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 
2 = zamestnanec, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo 
štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej 
činnosti podľa osobitného predpisu, ak bol pred vznikom pracovného pomeru alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov 
o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. 
Kód zmeny 2 vypĺňaný pre údaje do účinnosti novely zákona č. 215/2021,  
3 = zamestnanec, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo 
štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej 
činnosti podľa osobitného predpisu, ak bol pred vznikom pracovného pomeru alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov 
o zamestnanie bol vznik tohto pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru a jeho trvalý 
pobyt je v najmenej rozvinutom okrese. 
Kód zmeny 3 vypĺňaný pre údaje do účinnosti novely zákona č. 215/2021,  
4  = o fyzickej osobe, ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie        
o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie  
podľa osobitného predpisu. 
 
Poznámka:  
V prípade, že v priebehu toho istého mesiaca príde k zmene statusu poistenca, ÚPSVaR pošle 
takúto informáciu za poistenca v dvoch riadkoch. 

V prípade, ak občan je viac ako 12 mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie a je 
z najmenej rozvinutého okresu, zasiela sa kód zmeny = 3. 

V položke č. 11 a č. 12 (TB obec a TB ulica a č. domu), v prípade, ak sa údaj nenachádza 
v databáze ÚPSVaR, uvedie sa hodnota „nezistená.“ 

Údaj o PSČ nie je validný údaj. Položka je definovaná ako Nepovinná, nakoľko neodzrkadľuje 
reálny stav. 
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Dátové rozhranie – dávka 558 
 
Popis dávky: Oznámenie z ÚPSVaR o fyzických osobách, ktorým bol vydaný 

 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 
Smer:     ÚDZS → ZP 
Typ dávky:    558 
Početnosť: jedenkrát mesačne obdobie predchádzajúcich 12 

mesiacov 
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. Obdobie od DATE 6 P RRRRMM 

3. Obdobie do DATE 6 P RRRRMM 

4. 
Dátum vytvorenia 
dávky 

DATE 8-8 P RRRRMMDD 

5. Počet riadkov v dávke INT 1-6 P  

6. Číslo dávky INT 1-3 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   558 
Obdobie od – do: dávka sa bude generovať za obdobie predchádzajúcich 12 

mesiacov 
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. V prípade, že v 
jednom mesiaci bude dávka vytvorená opakovane (napr. kvôli chybe), bude mať 
novovytvorená dávka nové, vyššie poradové číslo. 

 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-10 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, 
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desiata číslica nie je nahrádzaná 
nulou ani iným znakom. 

3. Meno CHAR 1-40 P  

4. Rodné priezvisko CHAR 1-50 N 
Rodné priezvisko, ak sa líši od 
súčasného priezviska. 

5. Priezvisko CHAR 1-50 P  

6. Titul pred menom CHAR 1-20 N Tituly pred menom. 

7. Titul za menom CHAR 1-20 N Tituly za menom. 

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

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

10. Kategória ZŤP INT 1 P 

1 – preukaz fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným 
postihnutím 

2 - preukaz fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným 
poistením so sprievodcom 

11. 
Dátum priznania 
preukazu 

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

12. 
Dátum odobratia 
preukazu 

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 prioritne SR alebo iba 
jedna z príslušností. 

20. Kód okresu INT 3 P  

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: 
P – povinná položka 
N – nepovinná položka 
P* – položka je povinná v prípade, ak je známa 
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Dátové rozhranie – dávka 576 
 
Popis dávky: Oznámenie o fyzických osobách na účely vykonávania zdravotného poistenia 
súvisiacich s poskytovaním podpory v čase skrátenej práce 
Smer:     ÚDZS → ZP 
Typ dávky:    576 
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 1-3 P  

 
Vysvetlivky: 
Typ dávky:   576 
Obdobie od – do dávka sa bude generovať za obdobie kedy sa budú údaje 

poskytovať 
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. V prípade, že v 
jednom mesiaci bude dávka vytvorená opakovane (napr. kvôli chybe), bude mať 
novovytvorená dávka nové, vyššie poradové číslo. 

 
Tabuľka č. 2 - údaje o osobách: 

P. č. Názov položky Typ Dĺžka Povinnosť Poznámka 

1. 
Poradové číslo 
riadku 

INT 1-10 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  
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4. Priezvisko CHAR 1-50 P  

5. 
IČO 
zamestnávateľa 

CHAR 8-10 P  

6. 
Názov 
zamestnávateľa 

CHAR 80 200 P  

7. 
Ulica sídla 
zamestnávateľa 

CHAR 1-60 P  

8. 
Obec sídla 
zamestnávateľa 

CHAR 1-50 P  

9. 
PSČ sídla 
zamestnávateľa 

CHAR 5 N  

10. 
Podpora za 
obdobie 

DATE 6 P RRRRMM 

11. Meno CRP CHAR 1-40 N  

12. Priezvisko CRP CHAR 1-50 N  

13. Rodné CRP CHAR 1-50 N  

14. Pobočka ZP CHAR 1-2 N  

15. RČ/BIČ z CRP CHAR 9-10 N  

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

 
 


