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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) 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.“) prideľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe žiadosti zdravotníckych pracovníkov, žiadosti 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a žiadosti zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich 
ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle § 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.“) číselné 
kódy zdravotníckym pracovníkom (ďalej  len  „kód  zdravotníckeho  pracovníka“), číselné kódy 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „kód poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti“) a číselné kódy zariadeniam sociálnej pomoci (ďalej len “kód zariadenia 
sociálnej pomoci“).  

2) Predmetom tohto metodického usmernenia je stanovenie jednotného postupu úradu a jeho 
pobočiek pri prideľovaní, pozastavení platnosti a ukončení platnosti číselného kódu 
zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zariadenia sociálnej 
pomoci. 

3) Predmetom tohto metodického usmernenia je aj zabezpečiť informovanosť zdravotníckych 
pracovníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zariadení sociálnej pomoci s 
koncepciou tvorby a prideľovania, pozastavenia platnosti a ukončenia platnosti číselného kódu 
zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zariadenia sociálnej 
pomoci. 

 
Článok 2 

Kód zdravotníckeho pracovníka 
 

1) Zdravotníckym pracovníkom je na účely tohto metodického usmernenia fyzická osoba 
vykonávajúca zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, praktická sestra – 
asistent, pôrodná asistentka, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, laboratórny diagnostik, 
fyzik, fyzioterapeut, dentálna hygienička, zubný asistent, zubný technik, zdravotnícky laborant, 
farmaceutický laborant, technik pre zdravotnícke pomôcky, ortopedický technik, zdravotnícky 
záchranár, verejný zdravotník, rádiologický technik, nutričný terapeut, masér, očný optik, 
optometrista a sanitár. 

2) Kód zdravotníckeho pracovníka je na účely tohto metodického usmernenia kód lekára, kód 
zubného lekára, kód farmaceuta, kód sestry, kód praktickej sestry – asistenta, kód pôrodnej 
asistentky, kód liečebného pedagóga, kód logopéda, kód psychológa, kód laboratórneho 
diagnostika, kód fyzika, kód fyzioterapeuta, kód dentálnej hygieničky, kód zubného asistenta, 
kód zubného technika, kód zdravotníckeho laboranta, kód farmaceutického laboranta, kód 
technika pre zdravotnícke pomôcky, kód ortopedického technika, kód zdravotníckeho 
záchranára, kód verejného zdravotníka, kód rádiologického technika, kód nutričného 
terapeuta, kód maséra, kód očného optika, kód optometristu a kód sanitára. 

3) Kód zdravotníckeho pracovníka predstavuje získanú odbornú spôsobilosť na výkon odborných 
pracovných činností, špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných 
činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach vyjadrenú 9 znakovým alfanumerickým 
reťazcom, ktorý tvorí: 
a) jednoznaková kategória zdravotníckeho pracovníka,  
b) päťznakový identifikátor zdravotníckeho pracovníka a  
c) trojznakový subkód odbornosti zdravotníckeho pracovníka. 

4) Kód zdravotníckeho pracovníka prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek. Platnosť 
kódu zdravotníckeho pracovníka pozastavuje a ukončuje úrad prostredníctvom svojich 
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pobočiek. 
5) Na určenie miestne príslušnej pobočky úradu je rozhodujúca adresa trvalého bydliska 

zdravotníckeho pracovníka alebo adresa prechodného pobytu zdravotníckeho pracovníka na 
území Slovenskej republiky, ak je adresa trvalého pobytu zdravotníckeho pracovníka v 
zahraničí.  

6) V prípade, ak o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka, pozastavenie platnosti kódu 
zdravotníckeho pracovníka alebo ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 
požiada iná osoba, je potrebné príslušnej pobočke úradu predložiť plnomocenstvo na 
zastupovanie zdravotníckeho pracovníka (žiadateľa) s úradne osvedčeným podpisom 
zdravotníckeho pracovníka (žiadateľa). 

7) Zoznam kategórií a zdravotníckych povolaní je uvedený v prílohe “Subkódy odbornosti 
zdravotníckych pracovníkov” (F-283). 

8) Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nepotrebuje k výkonu svojho zdravotníckeho povolania 
kód zdravotníckeho pracovníka, sa kód zdravotníckeho pracovníka neprideľuje. 

 
Článok 2a 

Postup pri prideľovaní kódu zdravotníckemu pracovníkovi 
 

1) O pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka môže požiadať: 
a) lekár a zubný lekár po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných 

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

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

činností, 
d) farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, praktická sestra – asistent, liečebný pedagóg, 

logopéd, psychológ, fyzioterapeut, dentálna hygienička, zdravotnícky laborant, fyzik a 
laboratórny diagnostik v určených prípadoch, 

e) zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa podmienky na dočasný a príležitostný výkon 
zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky v zmysle § 30 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.”). 

2) Zdravotnícky pracovník požiada príslušnú pobočku úradu o pridelenie kódu zdravotníckeho 
pracovníka na predpísanom tlačive “Žiadosť o pridelenie číselného kódu zdravotníckemu 
pracovníkovi” (F-284). 

3) Zdravotnícky pracovník priloží k žiadosti (podľa bodu 2 toho článku) podľa kategórie 
zdravotníckeho povolania “Kategórie a zdravotnícke povolania” (F-281) nasledovné doklady: 
a) osvedčenú kópiu diplomu o získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných 

činností (ukončenie vysokoškolského štúdia) – predkladá sa pri prvej žiadosti o pridelenie 
kódu zdravotníckeho pracovníka, 

b) osvedčenú kópiu diplomu o získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných 
pracovných činností, 

c) osvedčenú kópiu certifikátu o získaní odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných 
pracovných činností, 

d) kópiu právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky o uznaní rovnocennosti diplomu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania 
v prípade, ak zdravotnícky pracovník získal vysokoškolský diplom v zahraničí, 

e) kópiu právoplatného rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len 
“MZ SR”) o uznaní rovnocennosti špecializačného diplomu alebo certifikátu v prípade, ak   
zdravotnícky pracovník  získal  diplom o špecializácii alebo  certifikát v zahraničí, 

f) osvedčenú kópiu maturitného vysvedčenia (v prípade, že ide doklad získania najvyššieho 
dosiahnutého vzdelania zdravotníckeho pracovníka), 

g) osvedčenú kópiu potvrdenia MZ SR o splnení podmienok na výkon činnosti zubného 
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lekára na území Slovenskej republiky a splnenie podmienok odbornej spôsobilosti na 
výkon zdravotníckeho povolania, 

h) kópiu súhlasu MZ SR na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území 
Slovenskej republiky. 

4) Pri prideľovaní kódu zdravotníckeho pracovníka vychádza príslušná pobočka úradu aj z 
údajov uvedených v registri príslušnej komory, ktorý vedie Národné centrum zdravotníckych 
informácií (ďalej len „NCZI“). 

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

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 písm. a) tohto bodu tohto článku, 

c) doklady o vzdelaní a doklady o špecializácii vydané v bývalom spoločnom štáte pred 
vznikom Slovenskej republiky nie je potrebné pre účely vydania kódu zdravotníckeho 
pracovníka uznávať podľa písm. a) tohto bodu tohto článku; 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 vydania  kódu 
zdravotníckeho pracovníka uznávať   podľa   písm. a)  tohto bodu tohto článku (nevzťahuje 
sa na doklady o špecializácii a certifikáty). 

6) Príslušná pobočka úradu pridelí (v primeranej lehote) kód zdravotníckeho pracovníka po 
splnení všetkých podmienok podľa tohto článku, a to dekrétom “Pridelenie číselného kódu 
zdravotníckemu pracovníkovi” (F-280), ktorý zašle v súlade s článkom 6 bod 3 tohto 
metodického usmernenia. 

 
Článok 2b 

Postu pri pozastavení platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 
 
1) Príslušná pobočka úradu pozastaví platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka, ak: 

a) zdravotnícky pracovník požiadal o pozastavenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 
prostredníctvom formuláru „Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti číselného kódu 
zdravotníckemu pracovníkovi“ ( F-301), 

b) zdravotníckemu pracovníkovi bol zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac na 
čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania, 

c) zdravotnícky pracovník prestal spĺňať podmienky na používanie kódu zdravotníckeho 
pracovníka a na základe výzvy príslušnej pobočky úradu neodstránil nedostatky alebo 
nepredložil príslušnej pobočke úradu požadované doklady. 

2) Ak zdravotnícky pracovník nepožiadal o pozastavenie platnosti kódu zdravotníckeho 
pracovníka z dôvodov uvedených v bode 1 písm. b) a c) tohto článku, príslušná pobočka 
úradu pozastaví platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka „ex offo“. 

3) Príslušná pobočka úradu pozastaví (v primeranej lehote) platnosť kódu zdravotníckeho 
pracovníka dekrétom “Pozastavenie platnosti číselného kódu zdravotníckemu pracovníkovi” (F-
278), v ktorom uvedie dátum pozastavenia platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 
vyznačeného v registri zdravotníckych pracovníkov. Príslušná pobočka úradu zašle uvedený 
dekrét v súlade s článkom 6 bod 3 tohto metodického usmernenia. 
 

Článok 2c 
Postup pri ukončení platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 

 
1) Príslušná pobočka úradu ukončí platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka, ak: 

a) zdravotnícky pracovník požiadal o ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 
prostredníctvom formuláru “Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti číselného kódu 
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zdravotníckemu pracovníkovi” (F-301), 
b) zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní lekár, farmaceut, liečebný pedagóg, 

logopéd a psychológ požiadal o pridelenie ďalšieho kódu zdravotníckeho pracovníka na 
základe získania (prvej) špecializácie, 

c) zdravotnícky pracovník prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, 
d) mal nesprávne pridelený číselný kód, 
e) bol zdravotníckemu pracovníkovi právoplatným rozhodnutím súdu uložený zákaz výkonu 

zdravotníckeho povolania, 
f) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 

2) Ak zdravotnícky pracovník nepožiadal o ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka z 
dôvodov uvedených v bode 1 písm. c) až f) tohto článku, príslušná pobočka úradu ukončí 
platnosť kódu zdravotníckeho pracovníka „ex offo“. 

3) Príslušná pobočka úradu ukončí (v primeranej lehote) platnosť kódu zdravotníckeho 
pracovníka dekrétom “Ukončenie platnosti číselného kódu zdravotníckemu pracovníkovi” (F-
274), v ktorom uvedie dátum ukončenia platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka 
vyznačeného v registri zdravotníckych pracovníkov. Príslušná pobočka úradu zašle uvedený 
dekrét v súlade s článkom 6 bod 3 tohto metodického usmernenia. 

4) Ustanovenie bodu 3 tohto článku sa neuplatňuje v prípade ukončenia platnosti kódu 
zdravotníckeho pracovníka z dôvodu uvedeného v bode 1 písm. f) tohto článku. 

 
Článok 2d 

Hlásenie zmien 
 
1) V prípade zmeny mena alebo priezviska zdravotníckeho pracovníka (napr. z dôvodu uzavretia 

manželstva), zdravotnícky pracovník (v primeranej lehote) oznámi túto zmenu príslušnej 
pobočke úradu prostredníctvom formuláru “Nahlásenie zmien k číselnému kódu 
zdravotníckeho pracovníka” (F-473), ktorá uvedenú zmenu vyznačí do registra zdravotníckych 
pracovníkov. V prípade takejto zmeny sa zdravotníckemu pracovníkovi neprideľujú nové kódy 
zdravotníckeho pracovníka, ale príslušná pobočka úradu vystaví dekrét „Aktuálne platné 
číselné kódy zdravotníckeho pracovníka“ (F-351) so zmenenými údajmi zdravotníckeho 
pracovníka, ktorý zašle v súlade s článkom 6 bod 3 tohto metodického usmernenia. 

2) V prípade, že zdravotnícky pracovník požiada o vydanie nového dekrétu - pridelenie kódu 
zdravotníckeho pracovníka (napr. pre stratu dokladov), podá si žiadosť o vydanie duplikátu 
prostredníctvom formuláru “Žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu – Pridelenie číselného kódu 
zdravotníckemu pracovníkovi” (F-453). Príslušná pobočka úradu vystaví (v primeranej lehote) 
zdravotníckemu pracovníkovi na základe žiadosti podľa prvej vety tohto bodu dekrét „Aktuálne 
platné číselné kódy zdravotníckeho pracovníka“ (F-351), ktorý zašle v súlade s článkom 6 bod 
3 tohto metodického usmernenia. 

 
Článok 2e 

Postup pri obnovení kódu zdravotníckeho pracovníka 
po pozastavení jeho platnosti 

 
V prípade (novej) žiadosti zdravotníckeho pracovníka o obnovenie (pozastavenej platnosti) 
kódu zdravotníckeho pracovníka v takom tvare, v akom bola platnosť kódu zdravotníckeho 
pracovníka pozastavená „Žiadosť o obnovenie pozastaveného číselného kódu 
zdravotníckemu pracovníkovi“ (F-454), vydá príslušná pobočka úradu zdravotníckemu 
pracovníkovi dekrét „Aktuálne platné číselné kódy zdravotníckeho pracovníka“ (F-351) s 
identickým kódom zdravotníckeho pracovníka a s novým dátumom platnosti kódu 
zdravotníckeho pracovníka, ktorý zašle v súlade s článkom 6 bod 3 tohto metodického 
usmernenia. 
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Článok 3 
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 
1) Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je na účely tohto metodického usmernenia 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uvedený v § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. 
2) Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je vyjadrený 12 znakovým alfanumerickým 

reťazcom, ktorý tvorí: 
a) jednoznaková kategória poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
b) päťznakový identifikátor poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
c) trojznaková odborná činnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
d) jednoznakový typ odbornej činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a 
e) dvojznakové poradové číslo. 

3) Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek na 
základe: 
a) povolenia podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z., 
b) 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 (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), 

c) povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na 
prevádzkovanie kúpeľnej liečebne v zmysle 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 len 
„zákon č. 538/2005 Z. z.“), 

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

(živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.). 

4) Platnosť kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pozastavuje a ukončuje úrad 
prostredníctvom svojich pobočiek. 

5) Na určenie miestne príslušnej pobočky úradu je rozhodujúca adresa sídla poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (právnická osoba). V prípade fyzickej osoby – podnikateľa sa miestna 
príslušnosť pobočky určuje podľa adresy miesta podnikania poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. 

6) V prípade, ak o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pozastavenie platnosti 
kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo ukončenie platnosti kódu poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti požiada iná osoba, je potrebné príslušnej pobočke úradu predložiť 
plnomocenstvo na zastupovanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (žiadateľa) s úradne 
osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (žiadateľa). 

 
Článok 3a 

Postup pri prideľovaní kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
 
1) Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uvedený v § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. je 

povinný v zmysle § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. požiadať úrad o pridelenie kódu 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

2) O pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti požiada poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti príslušnú pobočku úradu na predpísanom tlačive “Žiadosť o pridelenie číselného 
kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti” (F-276).  

3) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti priloží k žiadosti (podľa bodu 2 tohto článku) doklady 
podľa „Kategórie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“ (F-282): 
a) kategória „O“ fyzická osoba (držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia) – kópia rozhodnutia o vydaní licencie na výkon povolania, 
b) kategória „R“ fyzická osoba (držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe) – 

kópia rozhodnutia o vydaní licencie na výkon činnosti samostatnej zdravotníckej praxe, 
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c) kategória „S“ fyzická osoba (držiteľ živnostenského oprávnenia); v prípade očného optika a 
zubného technika – kópia dokladu o získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných 
pracovných činností (napr. maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom),  

d) kategória „P“ právnická osoba (držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 
zariadenia) – kópia rozhodnutia o vydaní licencie na výkon odborného zástupcu,  

e) kategória „T“ právnická osoba (držiteľ živnostenského oprávnenia) – kópia výpisu zo 
živnostenského registra; v prípade očného optika a zubného technika – kópia dokladu o 
získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností (napr. maturitné 
vysvedčenie, vysokoškolský diplom).  

4) Príslušná pobočka úradu pridelí (v primeranej lehote) každému poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti (po splnení všetkých podmienok) kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bez 
ohľadu na zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou.  

5) Príslušná pobočka úradu pridelí kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dekrétom 
“Pridelenie číselného kódu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti” (F-279), ktorý následne 
zašle v súlade s článkom 6 bod 3 tohto metodického usmernenia. 

 
Článok 3b 

Postup pri pozastavení platnosti kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
 
1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zasiela žiadosť o pozastavenie platnosti kódu 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti príslušnej pobočke úradu na tlačive „Žiadosť o 
pozastavenie/ukončenie platnosti číselného kódu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti“ (F-
302). 

2) Príslušná pobočka úradu pozastaví platnosť kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: 
a) má  dočasne  pozastavené  povolenie  podľa  zákona  č.  578/2004  Z.  z.  alebo  

pozastavenú činnosť podľa zákona č. 362/2011 Z. z., 
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 zdravotnej starostlivosti a na 

základe výzvy príslušnej pobočky úradu neodstránil nedostatky alebo nepredložil 
príslušnej pobočke úradu požadované doklady. 

3) V prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepožiadal  o  pozastavenie  platnosti  
kódu  poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z dôvodov uvedených v bode 2 tohto článku, 
príslušná pobočka úradu pozastaví platnosť kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti „ex 
offo“. 

4) Príslušná pobočka úradu pozastaví (v primeranej lehote) platnosť kódu poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti dekrétom “Pozastavenie platnosti číselného kódu poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti” (F-277), v ktorom uvedie dátum pozastavenia platnosti kódu 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyznačeného v registri poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. Príslušná pobočka úradu zašle uvedený dekrét v súlade s článkom 6 bod 3 tohto 
metodického usmernenia. 

 
Článok 3c 

Postup pri ukončení platnosti kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
 

1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zasiela žiadosť o ukončenie platnosti kódu poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti príslušnej pobočke úradu na tlačive „Žiadosť o 
pozastavenie/ukončenie platnosti číselného kódu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti“  (F-
302). 

2) Príslušná pobočka úradu ukončí platnosť kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak:  
a) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požiadal o ukončenie platnosti kódu poskytovateľa  

zdravotnej starostlivosti prostredníctvom formuláru „Žiadosť o pozastavenie/ukončenie 
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platnosti číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“, 
b) má zrušené povolenie podľa zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. alebo 

zákona č. 538/2005 Z. z., 
c) má zrušenú licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa zákona č. 578/2004 

Z. z., 
d) má zrušené živnostenské oprávnenie podľa zákona č. 455/1991 Zb., 
e) zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. 

3) Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepožiadal o ukončenie platnosti kódu poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti z dôvodov uvedených v bode 2 písm. b) až e) tohto článku, príslušná 
pobočka úradu ukončí platnosť kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti „ex offo“. 

4) Príslušná pobočka úradu ukončí (v primeranej lehote) platnosť kódu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti dekrétom „Ukončenie platnosti číselného kódu poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti“ (F-273) vyznačeného v registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Príslušná 
pobočka úradu zašle uvedený dekrét v súlade s členkom 6 bod 3 tohto metodického 
usmernenia. 

5) V prípade nesprávne prideleného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti príslušná 
pobočka úradu ukončí platnosť kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dekrétom 
„Ukončenie platnosti číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a číselného kódu 
zariadenia sociálnej pomoci“ (F-350). Príslušná pobočka úradu zašle uvedený dekrét v súlade 
s článkom 6 bod 3 tohto metodického usmernenia. 

6) Ustanovenie bodu 5 tohto článku sa neuplatňuje v prípade ukončenia platnosti kódu 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z dôvodu uvedeného v bode 2 písm. e) tohto článku. 

 
Článok 3d 

Hlásenie zmien 
 
1) V prípade zmeny sídla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zmeny adresy výkonu 

odbornej činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zmeny štatutárneho orgánu, zmeny 
odborných zástupcov, zmeny názvu a pod., v primeranej lehote oznámi poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti túto zmenu príslušnej pobočke úradu prostredníctvom formuláru 
„Nahlásenie zmien k číselnému kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“ (F-474), ktorá 
vyznačí túto zmenu do registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; príslušná pobočka 
úradu vyznačí zmenu do registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj po doručení 
oznámenia o takejto zmene príslušným orgánom. V prípade takejto zmeny sa poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti neprideľujú nové kódy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak sa 
zmeny týkajú údajov uvedených v dekréte, príslušná pobočka úradu vydá poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti nový dekrét s príslušnými zmenami – „Aktuálne platné číselné kódy 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“ (F-346), ktorý zašle v súlade s článkom 6 bod 3 tohto 
metodického usmernenia. 

2) V prípade, že orgán príslušný na vydanie povolenia zašle príslušnej pobočke úradu na 
vedomie právoplatné rozhodnutie alebo oznámenie o zmenách (týkajúce sa poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti), príslušná pobočka úradu zaeviduje tieto zmeny do informačného 
systému úradu.  

3) Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti obnoví zrušenú odbornú činnosť s tým istým 
identifikačným číslom osoby („IČO“), príslušná pobočka úradu pridelí kód poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti s tým istým IČO-om, subkódom „spp“ (časť kódu poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti obsahujúci jeho odbornú činnosť), typom odbornej činnosti („y“), ale s 
novým poradovým číslom „zz“ (poradové číslo kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
s rovnakou hodnotou prvého až desiateho znaku kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) 
a s novým dátumom platnosti kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

4) V prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požiada o vydanie nového dekrétu – 
pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. pre stratu dokladov), podá si 
žiadosť o vydanie duplikátu prostredníctvom formuláru „Žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu – 
Pridelenie číselného kódu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti“ (F-285). Príslušná 
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pobočka úradu vystaví (v primeranej lehote) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na 
základe žiadosti podľa prvej vety tohto bodu dekrét „Aktuálne platné číselné kódy 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“ (F-346), ktorý zašle v súlade s článkom 6 bod 3 tohto 
metodického usmernenia. 

 
Článok 4 

Zariadenia sociálnej pomoci 
 
1) Zariadenia sociálnej pomoci sú na účely tohto metodického usmernenia zariadenia sociálnych 

služieb (uvedené v zákone č. 448/2008 Z. z.) a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately (uvedené v zákone č. 305/2005 Z. z.). Tieto zariadenia nie sú  
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Úrad ich zaradí do 
kategórie „U“ - iný spôsob poskytovania služieb v zdravotníctve. 

2) Na prideľovanie, pozastavenie platnosti a ukončenie platnosti kódov zariadeniam sociálnej 
pomoci sa primerane vzťahujú články 3 až 3d tohto metodického usmernenia. 

3) Zariadenie sociálnej pomoci (zariadenie sociálnych služieb – poskytovateľ ošetrovateľskej 
starostlivosti) zasiela žiadosť o pridelenie číselného kódu príslušnej pobočke úradu na 
príslušnom tlačive „Žiadosť o pridelenie číselného kódu zariadeniu sociálnej pomoci - 
zariadenie sociálnych služieb“(F-306). 

4) Príslušná pobočka úradu (v primeranej lehote) pridelí kód zariadenia sociálnej pomoci 
(zariadenie sociálnych služieb – poskytovateľ ošetrovateľskej starostlivosti) dekrétom 
„Pridelenie číselného kódu zariadeniu sociálnej pomoci  – zariadenie sociálnych služieb“ (F-
304), ktorý následne zašle v súlade s článkom 6 bod 3 tohto metodického usmernenia. 

5) Zariadenie sociálnej pomoci (zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – 
poskytovateľ ošetrovateľskej starostlivosti) zasiela žiadosť o pridelenie číselného kódu 
príslušnej pobočke úradu na príslušnom tlačive „Žiadosť o pridelenie číselného kódu 
zariadeniu sociálnej pomoci – zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ (F-
264). 

6) Príslušná pobočka úradu (v primeranej lehote) pridelí kód zariadenia sociálnej pomoci 
(zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – poskytovateľ ošetrovateľskej 
starostlivosti) dekrétom „Pridelenie číselného kódu zariadeniu sociálnej pomoci – zariadenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ (F-263), ktorý následne zašle v súlade s 
článkom 6 bod 3 tohto metodického usmernenia. 

7) Príslušná pobočka úradu (v primeranej lehote) pozastaví platnosť kódu zariadenia sociálnej 
pomoci (zariadenie sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately) dekrétom „Pozastavenie platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci - 
zariadenie sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ 
(F-307), ktorý následne zašle v súlade s článkom 6 bod 3 tohto metodického usmernenia. 

8) K žiadostiam uvedeným v bode 3 a bode 5 tohto metodického usmernenia priloží: 
a) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba výpis z registra poskytovateľov sociálnych 

služieb a kópiu dokladu o vzdelaní zodpovednej osoby; v prípade žiadosti zariadenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately predloží potvrdenie o evidencii príslušný 
samosprávny kraj, 

b) verejný poskytovateľ sociálnej služby kópiu zriaďovacej listiny a kópiu výpisu z registra 
poskytovateľov sociálnych služieb. 

9) Príslušná pobočka úradu (v primeranej lehote) ukončí platnosť kódu zariadenia sociálnej 
pomoci (zariadenie sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately) dekrétom „Ukončenie platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci - 
zariadenie sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ 
(F-305), ktorý následne zašle v súlade s článkom 6 bod 3 tohto metodického usmernenia. 
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Článok 5 
Poskytovanie údajov 

 
1) Úrad poskytuje zdravotným poisťovniam v elektronickej podobe údaje o pridelených číselných 

kódoch, pozastavenej platnosti a ukončenej platnosti číselných kódov zdravotníckeho 
pracovníka, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zariadenia sociálnej pomoci do piateho 
dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. 

2) Úrad poskytuje NCZI v elektronickej podobe údaje o pridelených číselných kódoch, 
pozastavenej platnosti a ukončenej platnosti číselných kódov zdravotníckeho pracovníka, 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zariadenia sociálnej pomoci podľa platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

 
Článok 6 

Spoločné a prechodné ustanovenia 
 
1) Vydávanie duplikátov dekrétov je spoplatnené na základe aktuálne platnej smernice úradu – 

„Cenník služieb poskytovaných Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“. 
2) Žiadosti o pridelenie, pozastavenie platnosti a ukončenie platnosti číselného kódu 

zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zariadenia sociálnej 
pomoci, ktoré boli doručené úradu pred účinnosťou tohto metodického usmernenia, budú 
vybavené postupom podľa tohto metodického usmernenia. 

3) Zasielanie dekrétov (formou príslušného formulára) a iných písomnosti prebieha v súlade 
s vnútornými predpismi úradu o registratúre a o elektronickej úradnej komunikácii v platnom 
znení a to:  
a) prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente), 

b) ak žiadateľ (zdravotnícky pracovník, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zariadenie 
sociálnej pomoci) nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie vyhotoví sa 
listinný rovnopis korešpondencie, ktorý sa zasiela spolu s doložkou o autorizácii 
elektronického dokumentu na adresu uvedenú v podanej žiadosti. 

 
Článok 7 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Dňom nadobudnutia účinnosti  tohto  metodického  usmernenia  sa  ruší  metodické  
usmernenie  č. 03/2019: Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 
Článok 8 

Platnosť a účinnosť 
 

Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom podpisu predsedom úradu a účinnosť 
nasledujúci deň po jeho zverejnení. 

 
V Bratislave dňa 14.02.2023 
 
 
 

                                                                               Ing. Renáta Blahová, MBA, FCCA, LL.M. 
        predsedníčka, v. r. 
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Zoznam formulárov súvisiacich s metodickým usmernením: 
1. F-263 - Pridelenie číselného kódu zariadeniu sociálnej pomoci – zariadenie sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately  
2. F-264 - Žiadosť o pridelenie číselného kódu zariadeniu sociálnej pomoci  - zariadenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
3. F-273 - Ukončenie platnosti číselného kódu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti  
4. F-274 - Ukončenie platnosti číselného kódu zdravotníckemu pracovníkovi 
5. F-276 - Žiadosť o pridelenie číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
6. F-277- Pozastavenie platnosti číselného kódu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti  
7. F-278 - Pozastavenie platnosti číselného kódu zdravotníckemu pracovníka  
8. F-279 - Pridelenie číselného kódu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 
9. F-280 - Pridelenie číselného kódu zdravotníckemu pracovníkovi 
10. F-281- Kategórie a zdravotnícke povolania  
11. F-282 - Kategórie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  
12. F-283 - Subkódy odbornosti zdravotníckych pracovníkov  
13. F-284 - Žiadosť o pridelenie číselného kódu zdravotníckemu pracovníkovi  
14. F-285 - Žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu - Pridelenie číselného kódu poskytovateľovi 

zdravotnej starostlivosti  
15. F-287- Subkódy zdravotníckych zariadení  
16. F-301- Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti číselného kódu zdravotníckemu 

pracovníkovi 
17. F-302 - Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti číselného kódu poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti  
18. F-304 - Pridelenie číselného kódu zariadeniu sociálnej pomoci - zariadenie sociálnych služieb  
19. F-305 - Ukončenie platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci - zariadenie 

sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
20. F-306 - Žiadosť o pridelenie číselného kódu zariadeniu sociálnej pomoci - zariadenie 

sociálnych služieb  
21. F-307 - Pozastavenie platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci  - zariadenie 

sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
22. F-346 - Aktuálne platné číselné kódy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  
23. F-347 - Aktuálne platné číselné kódy zariadenia sociálnej pomoci – zariadenie sociálnych 

služieb  
24. F-348 - Aktuálne platné číselné kódy zariadenia sociálnej pomoci - zariadenie sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately  
25. F-349 - Vyznačenie obdobia dočasného pozastavenia oprávnenosti používania číselného kódu 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zariadenia sociálnej pomoci  
26. F-350 - Ukončenie platnosti číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a číselného 

kódu zariadenia sociálnej pomoci (v prípade nesprávne prideleného číselného kódu) 
27. F-351 – Aktuálne platné číselné kódy zdravotníckeho pracovníka  
28. F-453 - Žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu - Pridelenie číselného kódu zdravotníckemu 

pracovníkovi 
29. F-454 - Žiadosť o obnovenie pozastaveného číselného kódu zdravotníckemu pracovníkovi  
30. F-473 - Nahlásenie zmien k číselnému kódu zdravotníckeho pracovníka  
31. F-474 - Nahlásenie zmien k číselnému kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  
 
   


