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Technická špecifikácia štandardu zdravotníckej informatiky: 

Hlavička a element „Zaznam“ dávky pre údajovú základňu 
Národného zdravotníckeho informačného systému 

Číslo verzie: 4 

I. Úvod 

Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“) v súlade s § 9 ods. 5 
zákona č. 153/2013 Z. z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme (ďalej len „NZIS“) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto technickú 
špecifikáciu štandardu zdravotníckej informatiky. 

Cieľom dokumentu je zabezpečiť správne vyplnenie Hlavičky a elementu „Zaznam“ 
dávky, ktorej obsahom sú dáta zo zdrojových registrov (§ 3 ods. 2 zák. č. 153/2013 Z. z.) do 
údajovej základne NZIS. 

II. Hlavička a element „Zaznam“ dávky pre údajovú základňu 

Hlavička dávky je povinná súčasť každej .XML dávky zo zdrojových registrov. XSD 
schéma hlavičky dávky je zverejnená na webovom sídle NCZI v balíku štandardizovaných 
XSD schém. Názov .XSD schémy pre Hlavičku dávky je ReplDataTypes_v1.0.xsd. 
Hlavička dávky slúži na identifikáciu: 

- zdroja dávky, 
- poradového čísla dávky, 
- času vzniku dávky, 
- obsahu dávky, 
- verzie dávky, 
- počtu súborov v dávke, 
- poradia súboru v dávke, 
- referencií v dávke (ObsahujeReferencie). 
Vymenované identifikačné údaje sa riadia pravidlami generovania, ktoré sú uvedené v 

bode III. Pravidlá vypĺňania hlavičky dávky. 
Element „Zaznam“ je povinnou súčasťou každej .XML dávky zo zdrojových registrov. 

XSD schéma elementu „Zaznam“ je zverejnená na webovom sídle NCZI v balíku 
štandardizovaných XSD schém. Názov .XSD schémy pre element „Zaznam“ je 
ReplDataTypes_v1.0.xsd. 

Element „Zaznam“ v .XML dávke slúži na identifikáciu záznamov v dávke. Element 
„Zaznam“ má atribúty: 

Všetky vymenované atribúty sa riadia pravidlami generovania, ktoré sú uvedené v bode  
IV. Pravidla vypĺňania elementu „Zaznam“. 

Povinné atribúty: Nepovinné atribúty: 
- xsi:type, 
- operacia, 
- id. 

- idParent, 
- idParentSuboruVDavke. 
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Obrázok 1 Hlavička a záznam replikačnej dávky 
 
 
 
III. Pravidlá vypĺňania hlavičky dávky 

Pravidlá generovania dávky sú uvedené v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1 Hlavička replikačnej/inicializačnej dávky 

Elementy Hlavičky Vyplnené hodnoty 
Zdroj Podľa Tabuľka 2 Názov zdroja Fixne stanovené 

 
PoradoveCislo 
 

1 
2 
3 
.. 
... 
N 

Inicializačná replikačná dávka  
Nasledujúce replikačné dávky  
 
 
 
Generované vzostupne od „1“ po „N“.  

CasVzniku  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  Čas generovania dávky  
(Napr.: 2015-07-14T06:49:13)  

ObsahDavky  Podľa Tabuľka 3 Obsah dávky  Fixne stanovené  
 
 
Verzia 

1 
2 
3 
.. 
... 
N 

Prvé vygenerovanie dávky  
Opravná dávka* 
Opravná dávka „opravnej“ dávky (2. 
iterácia opravy)* 

DruhDavky Increment Fixne stanovené 
PocetSuborovVDavke Podľa Počet súborov v dávke a 

poradie súborov v dávke 
Závislé od veľkosti dávky 

PoradieSuboruVDavke 
 
 
ObsahujeReferencie  
 

 
 
Nepovinný element** 

Typ: boolean 
Ak dávka obsahuje referencie na 
prechádzajúce záznamy je vyplnená 
hodnota: TRUE 
Ak dávka neobsahuje referencie na 
prechádzajúce záznamy je vyplnená 
hodnota: FALSE 

* Opravná dávka je špecifikovaná len pre vybrané povinné osoby a pre vybrané typy replikačných dávok  
** Element je povinný len pre vybrané povinné osoby a pre vybrané typy replikačných dávok - Obsahuje referencie 
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V tabuľke 2 je uvedený mapovací predpis označenia zdroja v Hlavičke dávky podľa 
jednotlivých povinných osôb (vedie zdrojový register podľa § 3 ods. 2 zák. č. 153/2013 Z. z.). 
Každá povinná osoba je jednoznačne identifikovaná Názvom zdroja.  
 
 
 
 
Tabuľka 2 Názov zdroja 

Povinná osoba Názov 
zdroja 

Slovenská lekárska komora Komora_01 
Slovenská komora zubných lekárov Komora_02 
Slovenská lekárnická komora Komora_03 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Komora_04 
Slovenská komora medicínsko- technických pracovníkov Komora_05 
Slovenská komora fyzioterapeutov Komora_06 
Slovenská komora zubných technikov Komora_07 
Slovenská komora ortopedických technikov Komora_08 
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov Komora_09 
Slovenská komora psychológov Komora_10 
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov Komora_11 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZ_21 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZ_22 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZ_23 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZ_24 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZ_25 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZ_26 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZ_27 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach RUVZ_28 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZ_29 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZ_30 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZ_31 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZ_32 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZ_33 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZ_34 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZ_35 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZ_36 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZ_37 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZ_38 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZ_39 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZ_40 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZ_41 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZ_42 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZ_43 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZ_44 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZ_45 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZ_46 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZ_47 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZ_48 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZ_49 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZ_50 
Odbor právny Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky MZSR_51 
Sekcia farmácie a liekovej politiky MZ SR MZSR_52 
Štátna kúpeľná komisia MZ SR MZSR_53 
Bratislavský samosprávny kraj VUC_61 
Trnavský samosprávny kraj VUC_62 
Trenčiansky samosprávny kraj VUC_63 
Nitriansky samosprávny kraj VUC_64 
Žilinský samosprávny kraj VUC_65 
Banskobystrický samosprávny kraj VUC_66 
Prešovský samosprávny kraj VUC_67 
Košický samosprávny kraj VUC_68 
Odbor informačných systémov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou UDZS_71 
Právny odbor Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou UDZS_72 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZ_82 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZ_83 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZ_84 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZ_85 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZ_86 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZ_87 
Zdravotná poisťovňa Dôvera ZP_24 
Zdravotná poisťovňa VšZP ZP_25 
Zdravotná poisťovňa Union ZP_27 
Národné centrum zdravotníckych informácií NCZI_ISZI 
 

 
 
 
Obsah dávky (tabuľka 3) určuje, do ktorej entity v údajovej základni budú dané údaje 

zapísané. Od obsahu dávky je odvodený spôsob spracovania dávky zo zdrojového registra, 
ktorý vedie povinná osoba. 
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Tabuľka 3 Obsah dávky 

Názov povinnej osoby Obsah dávky Poznámka 
Slovenská lekárska komora  

 
 
 
 
 
 
ZdravotnickyPracovnik 

Povinná osoba je prispievateľom do Národného 
registra zdravotníckych pracovníkov. Povinná osoba 
zasiela Register zdravotníckych pracovníkov. 

Slovenská komora zubných lekárov 
Slovenská lekárnická komora 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 
Slovenská komora medicínsko- technických pracovníkov 
Slovenská komora fyzioterapeutov 
Slovenská komora zubných technikov 
Slovenská komora ortopedických technikov 
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov 
Slovenská komora psychológov 
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom 
v Bratislave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoskytovatelZS 

 
 
 
 
 
Povinná osoba je prispievateľom do Národného 
registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Povinná osoba zasiela Register povolení. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 
Odbor právny Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  

PoskytovatelZS 
Povinná osoba je prispievateľom do Národného 
registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Povinná osoba zasiela Register povolení. 

Sekcia farmácie a liekovej politiky MZ SR 
Štátna kúpeľná komisia MZ SR 
Bratislavský samosprávny kraj  

 
PoskytovatelZS 

Povinná osoba je prispievateľom do Národného 
registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Povinná osoba zasiela Register povolení. 

Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
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Banskobystrický samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

 
PrijimatelZS 

Povinná osoba je prispievateľom do Registra 
prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Povinná osoba 
zasiela Centrálny register poistencov. 

 
PoskytovatelZS 

Povinná osoba je prispievateľom do Národného 
registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Povinná osoba zasiela Register poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti a Register povolení. 

 
ZdravotnickyPracovnik 

Povinná osoba je prispievateľom do Národného 
registra zdravotníckych pracovníkov. Povinná osoba 
zasiela Register zdravotníckych pracovníkov. 

 
ZdravotnaPoistovna 

Povinná osoba je prispievateľom do Registra 
zdravotných poisťovní. Povinná osoba zasiela 
Register Zdravotných poisťovní. 

Zdravotná poisťovňa Dôvera 
Zdravotná poisťovňa VšZP 
Zdravotná poisťovňa Union 

PoskytovatelZS Povinná osoba je prispievateľom do Národného 
registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.. 
Povinná osoba zasiela údaje o poistných vzťahov 
medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a 
poisťovňou. 

ZdravotnickyPracovnik Povinná osoba je prispievateľom do Národného 
registra zdravotníckych pracovníkov. Povinná osoba 
zasiela údaje o poistných vzťahov medzi poisťovňou a 
zdravotníckym pracovníkom, ktorému bol pridelený 
kód *099. 

Národné centrum zdravotníckych informácií 

 
ZdravotnickyPracovnik 

Povinná osoba je prispievateľom do Národného 
registra zdravotníckych pracovníkov. Povinná osoba 
(ISZI) zasiela údaje o právnych vzťahoch a výkone 
zdravotníckeho povolania. 

* Kolekcia zasielaných dát je v zmysle príslušných zákonov
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Počet súborov v dávke a poradie súborov v dávke  
PocetSuborovVDavke a PoradieSuborovVDavke je závisle od veľkosti vygenerovanej dávky k 

dátumu generovania dávky.  
 
A.  V prípade, že povinná osoba vygeneruje dávku, ktorej veľkosť neprekračuje 150 MB pred 
komprimovaním, elementy nadobúdajú hodnoty:  
 
Zdroj  UDZS 
PoradoveCislo  1 
CasVzniku  2014-01-01T01:01:01+01:00 

ObsahDavky  PrijimatelZS 
Verzia  1 
DruhDavky  Increment 
PocetSuborovVDavke  1 
PoradieSuboruVDavke  1 
 
Príklad: 
 

 
 
 
B.  V prípade, že povinná osoba vygeneruje dávku, ktorej veľkosť prekračuje 150 MB pred 
komprimovaním, je nutné, aby dávku rozdelila na viac .XML súborov, ktoré neprekračujú túto 
maximálnu hranicu.  
Príklad:  

Povinná osoba musí rozdeliť jednu dávku na 5 .XML súborov. V tom prípade budú hlavičky 
jednotlivých dávok vyzerať nasledovne: 
Zdroj  UDZS UDZS UDZS UDZS UDZS 
PoradoveCislo  1 1 1 1 1 
CasVzniku  2014-01-

01T01:01:01+01:00 
2014-01-

01T01:01:01+01:00 
2014-01-

01T01:01:01+01:00 
2014-01-

01T01:01:01+01:00 
2014-01-

01T01:01:01+01:00 
ObsahDavky  PrijimatelZS PrijimatelZS PrijimatelZS PrijimatelZS PrijimatelZS 
Verzia  1 1 1 1 1 
DruhDavky  Increment Increment Increment Increment Increment 
PocetSuborovVDavke  5 5 5 5 5 
PoradieSuboruVDavke  1 2 3 4 5 
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Obsahuje referencie  
Element ObsahujeReferencie slúži na identifikáciu referencií v jednotlivých súboroch dávky. 

Element je povinný len pre vybrané povinné osoby a pre vybrané typy replikačných dávok. Ostatné 
povinné osoby element nepoužívajú a neuvádzajú ho v hlavičke replikačnej dávky.  
Povinné osoby s povinnosťou vypĺňať element ObsahujeReferencie nájdu pravidlá v príslušnej 
technickej špecifikácii entity.  
 
IV. Pravidla vypĺňania elementu „Zaznam“  

 
Povinný atribút: xsi:type  
Identifikuje typ záznamu podľa entít údajovej základne. Môže nadobúdať hodnoty:  
- ZaznamPoskytovatelZS,  
- ZaznamPrijimatelZS,  
- ZaznamZdravotnickyPracovnik,  
- ZaznamZdravotnaPoistovna,  
- ZaznamLicencia,  
- ZaznamDokladPZS.  
 
 
Tabuľka 4 Mapovacia tabuľka podľa povinných osôb. 
Povinná osoba  Zasielané dáta  Typ záznamu  
Povoľovací orgán  
(VÚC, MZ SR,ÚDZS, RÚVZ)  

Register povolení  ZaznamPoskytovatelZS  

Komora  Register zdravotníckych 
pracovníkov  

ZaznamZdravotnickyPracovnik  

NCZI_ISZI  Právne vzťahy a výkon 
zdravotníckeho povolania  

ZaznamZdravotnickyPracovnik  

 
 
ÚDZS 

Centrálny register poistencov  ZaznamPrijimatelZS  

Register poisťovní ZaznamZdravotnaPoistovna  

Register poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti 

ZaznamPoskytovatelZS 

Register zdravotníckych 
pracovníkov 

ZaznamZdravotnickyPracovnik 

*VÚC – vyšší územný celok; MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva SR; ÚDZS – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou;  
RÚVZ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

 
Povinný atribút: operacia  
Operácia určuje spôsob spracovania záznamu. Popis operácií je popísaný v tabuľke 5.  
 
Tabuľka 5 Typy operácií spracovania záznamov. 
Typ operácie  Popis 
InsertOrUpdate  Slúži pre založenie nového záznamu a pre aktualizáciu už existujúcich záznamov.  
Delete*  Slúži pre ukončenie platnosti záznamu. Touto operáciou sa ukončuje platnosť interného 

identifikátora údajovej základne. Operácia sa využíva na zneplatnenie  
záznamu v databáze. V databáze sa zneplatňujú záznamy, ktoré vznikli na základe omylu. 
Ide o záznamy obsahujúce údaje napríklad o fiktívnej osobe/organizácii.  
Operácia Delete neslúži na vyznačenie:  
1. smrti fyzickej osoby (Fyzická osoba podnikateľ, Prijímateľ zdravotnej starostlivosti, 
Zdravotnícky pracovník),  
2. zánik Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ukončenie platnosti IČO),  
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3. zrušenie Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ukončenie platnosti Poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti).  
 
Smrť fyzickej osoby je vyznačená dátumom úmrtia fyzickej osoby a následným vyplnením 
atribútu DeathStatus na príslušnú hodnotu z číselníka Existenčný stav.  
Ukončenie platnosti IČO je vyznačené v elemente:  
„PoskytovatelZS.CorporateBody.Termination“.  
Ukončenie platnosti Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je vyznačené v elemente 
„PoskytovatelZS.Platnost“.   

*Operácia Delete je špecifikovaná len pre vybrané povinné osoby a pre vybrané typy replikačných dávok  
 
Povinný atribút: id  
Id záznamu je jednoznačný identifikátor záznamu v rámci jednej dávky. Pravidlá pridelenia id záznamu:  

- prvý záznam v dávke má id=0,  
- druhý záznam v dávke ma id=1,  
- id je priraďované vzostupne po „N“.  

 
Príklad: 
 
 

 
 
Nepovinný atribút: IdParent  

Atribút IdParent slúži na identifikáciu predchádzajúceho záznamu daného záznamu.  
Atribút je povinný len pre vybrané povinné osoby a pre vybrané typy replikačných dávok. Ostatné povinné 
osoby atribút nepoužívajú a neuvádzajú ho v zázname replikačnej dávky.  
Povinné osoby s povinnosťou vypĺňať atribút IdParent nájdu pravidlá v príslušnej technickej špecifikácii 
entity. 
 
Nepovinný atribút: IdParentSuboruVDavke  

Atribút IdParentSuboruVDavke slúži na identifikáciu predchádzajúceho záznamu daného záznamu 
nachádzajúceho sa v inom súbore dávky. Atribút je povinný len pre vybrané povinné osoby a pre vybrané 
typy replikačných dávok. Ostatné povinné osoby atribút nepoužívajú a neuvádzajú ho v zázname 
replikačnej dávky.  
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Povinné osoby s povinnosťou vypĺňať atribút IdParentSuboruVDavke nájdu pravidlá v príslušnej 
technickej špecifikácii entity.  
 
V. Podradené elementy elementu „Zaznam“  

Podradeným elementom sú jednotlivé entity. XSD schémy jednotlivých entít sú zverejnené na 
webovom sídle NCZI. 

                   

                  
Obrázok 2 Ukážka podradených elementov (element „Zaznam“) 
 

 
Vypracoval:  NCZI, Odbor správy registrov  

V Bratislave, dňa 10.08.2015  
 
Aktualizoval:  NCZI, Odbor správy údajovej základne 

V Bratislave, dňa 11.06.2020 
  

 
Schválil:  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 


