
 

 
 

 
Popis textového formátu a xsd schémy na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona (formu na zaslanie 
údajov si zvolí odosielateľ údajov) 
 

Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona  
 
Popis: Zasielanie údajov o poistencoch v členení podľa platiteľa poistného podľa § 27 

ods. 2 písm. f) zákona 
Označenie:            012 alebo 013 
Odosielateľ:            zdravotná poisťovňa 
Prijímateľ:        Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Znaková sada a kódovanie: UTF-8 
Formát prenosu dát:    textový súbor 
  
Zloženie názvu súboru: ZZ-CCC-RRRRMM.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej poisťovne, CCC je 

kód dávky (012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľom poistného nie je 
štát, a 013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľom poistného je štát), 
RRRR je rok a MM je kalendárny mesiac, za ktorý sa údaje poskytujú. 

Oddeľovacie znaky: 
Oddeľovač riadkov:   CRLF 
Oddeľovač položiek riadka: "|" (pipe) 
Desatinný oddeľovač:     čiarka 
Formát vety dávky:      polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci 

každého riadka) 
  
Každá veta je na novom riadku. 
  
Obsah dávky: 
1. riadok: hlavička dávky 

Položka Popis položky Povinná  Dátový typ Dĺžka Formát 

1. Označenie P CHAR 3 012 / 013 

2. Kód zdravotnej poisťovne P CHAR 2   

3. Obdobie P DATE 6 RRRRMM 

4. Dátum generovania dávky P DATE 8 RRRRMMDD 

5. Počet riadkov v tele dávky P INT 1-9   

6. Charakter dávky P CHAR 1 R / O 

7. Poradové číslo opravnej dávky P* INT 1-2  

  
P = povinná položka 
P* = povinná položka, ak druh dávky má hodnotu „O“ 
Dátový typ:  CHAR - alfanumerický reťazec 
             DATE - dátumový údaj v ustanovenom formáte 
             INT  - celé číslo 
  
Vysvetlivky k jednotlivým položkám:  
  
1. Označenie - hodnota 012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (§ 27 ods. 2 písm. b) 
zákona), hodnota 013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného je štát (§ 27 ods. 2 písm. c) zákona).  
  
2. Kód zdravotnej poisťovne - uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne.  
  
3. Obdobie - uvádza sa mesiac a rok, za ktoré sa údaje poskytujú.  
  



 

 
 

4. Dátum generovania dávky - uvádza sa dátum generovania dávky zdravotnou poisťovňou.  
  
5. Počet riadkov v tele dávky - uvádza sa počet riadkov v tele dávky.  
 
6. Charakter dávky – uvádza sa označenie druhu dávky. R – riadna dávka. O – opravná dávka, ktorá v plnom 
rozsahu nahrádza predchádzajúce dávky. 
 
7. Poradové číslo opravnej dávky – uvádza sa poradové číslo opravnej dávky; položka je povinná, ak druh dávky je 
„O“. 

P   = povinná položka 
P*  = povinná položka, ak je rodné číslo pridelené 
 
Dátový typ:  CHAR - alfanumerický reťazec 
             DATE - dátumový údaj v ustanovenom formáte 
             INT  - celé číslo 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám:  
  
1. Poradové číslo riadku - uvádza sa poradové číslo riadka.  
  
2. Identifikačné číslo poistenca - uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou a 
oznámené do centrálneho registra poistencov.  
  
3. Rodné číslo - uvádza sa 9- alebo 10-miestne rodné číslo bez lomky. Položka je povinná, ak bolo pridelené rodné 
číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  
  
4. Uvádza sa pohlavie poistenca ako číselný kód v tvare: muž: 1, žena: 2.  
  
5. Uvádza sa vek poistenca podľa zaradenia vo vekovej skupine; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny od 
prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci 
pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.  
  
6. Uvádza sa počet dní evidencie v mesiaci v kategórii poistencov, za ktorých platiteľom poistného je alebo nie je 
štát. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do 31. 

 
2. až n-tý riadok: telo dávky 

Položka Popis položky Povinná  Dátový typ Dĺžka Formát 

1. Poradové číslo riadku P INT 1-9   

2. Identifikačné číslo poistenca P CHAR 9-12   

3. Rodné číslo poistenca P* CHAR 9-10   

4. Pohlavie poistenca P INT 1   

5. Vek poistenca P INT 1-3   

6. Počet dní evidencie v kategórii P INT 1-2   

7. Číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca P INT 1-2 

 

7. Uvádza sa číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do x, pričom x 

je celkový počet viacročných nákladových skupín. 



 
xsd schéma na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> 
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://health.gov.sk"  
xmlns:tns="http://health.gov.sk" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<xs:element name="Zahlavie"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1"> 
   <xs:element minOccurs="1" name="Ozancenie"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                              Uvádza sa hodnota 012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (§ 27 ods. 2 písm. b) zákona), hodnota 
013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného je štát (§ 27 ods. 2 písm. c) zákona).. 
                            </xs:documentation> 
                   </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="012"/><xs:enumeration 
value="013"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
   </xs:element> 
 
   <xs:element minOccurs="1" name="KodZdravotnejPoistovne"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                              Uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne  
                            </xs:documentation> 
                  </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="2"/><xs:maxLength 
value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
   </xs:element> 
         
   <xs:element minOccurs="1" name="Obdobie"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 



                              Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac, za ktorý je dávka 
zasielaná. 
                            </xs:documentation> 
                   </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:gYearMonth"></xs:restriction></xs:simpleType> 
   </xs:element> 
 
   <xs:element minOccurs="1" name="DatumGenerovaniaDavky"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                              Uvádza sa dátum generovania dávky. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje 
príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.   
                           </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"/></xs:simpleType> 
   </xs:element> 
    
   <xs:element minOccurs="1" name="PocetVietTelaDavky"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                              Uvádza sa počet viet v tele dávky. 
                            </xs:documentation> 
                  </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
    
   <xs:element minOccurs="1" name="CharakterDavky"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                              Uvádza sa označenie druhu dávky. R – riadna dávka. O – opravná dávka, ktorá v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúce dávky. 
                            </xs:documentation> 
                  </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="R"/><xs:enumeration 
value="O"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
   </xs:element> 



    
   <xs:element minOccurs="0" name="PoradoveCisloOpravnejDavky"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                              Uvádza sa poradové číslo opravnej dávky; položka je povinná, ak druh dávky je „O“. 
                            </xs:documentation> 
                  </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:positiveInteger" /> </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name="VetaTelaDavky"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1"> 
    
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IdentifikacneCisloPoistenca"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                              Uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou a oznámené do centrálneho registra poistencov.  
Položka je povinná. 
                              </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive 
value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
   </xs:element> 
          
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodneCisloPoistenca"> 
    <xs:annotation> 
                           <xs:documentation> 
                              Uvádza sa 9 alebo 10 miestne rodné číslo bez lomky. Položka je povinná, ak mu bolo pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové 
identifikačné číslo Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.   
                            </xs:documentation> 



                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:minLength value="9"/><xs:maxLength value="10"/><xs:pattern value="[0-
9]*"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
   </xs:element> 
    
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pohlavie"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                             Uvádza sa pohlavie poistenca ako číselný kód v tvare: muž: 1, žena: 2  
                             </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="199"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
   </xs:element> 
 
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Vek"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                             Uvádza sa vek poistenca podľa zaradenia vo vekovej skupine; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.  
                             </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/><xs:maxInclusive 
value="199"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PocetDniEvidencieVKategorii"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                             Uvádza sa počet dní evidencie v mesiaci v kategórii poistencov, za ktorých platiteľom poistného je / nie je štát. Uvádza sa celé 
číslo v intervale od 1 do 31.  
                             </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="31"/></xs:restriction></xs:simpleType> 



   </xs:element> 
 
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CisloVNS"> 
    <xs:annotation> 
                            <xs:documentation> 
                             Uvádza sa číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do x, pričom x je celkový počet 
viacročných nákladových skupín. 
                             </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="99"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  
</xs:sequence> 
  <xs:attribute name="PoradoveCislo" type="xs:positiveInteger" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name="DavkaXXX"> 
 <!-- reťazec XXX  sa nahrádza reťazcom 012 alebo 013, podľa typu dávky. Dávka sa vytvára osobitne pre poistencov, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (Davka012 - § 27 
ods. 2 písm. b) zákona) a osobitne pre poistencov, za ktorých platiteľ poistného je štát (Davka 013 - § 27 ods. 2 písm. c) zákona). --> 
  <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Zahlavie"/> 
   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:VetaTelaDavky"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType>  
</xs:element> 
</xs:schema>
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