
Zoznam kódov chýb uvádzaných v chybovom protokole 
 
Popis dávky: Zasielanie chybových protokolov  
Odosielateľ dávky:   Ministerstvo zdravotníctva SR 
Prijímateľ dávky:   zdravotná poisťovňa 
 
 
Kód chyby: 
udáva sa v číselnom formáte s dĺžkou 2 znaky 
 

a) tabuľka ZZ-SpotrebaLieky-RRRR: 
 
číslo kódu popis chyby 
02 Položka 2 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
03 Položka 3 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát
04 Položka 4 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
05 Položka 5 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát
06 Položka 6 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát
07 Položka 7 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
08 Položka 8 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
09 V položke 6 v tele dávky (Počet balení kategorizovaného lieku) sa nachádza počet balení, 

ktorý viac ako 100-násobne presahuje štandardnú dávku liečiva.
10 V položke 5 v tele dávky (kód kategorizovaného lieku) sa nachádza taký kód 

kategorizovaného lieku, ktorý nie je hradený z verejného zdravotného poistenia 
11 V položke 8 v tele dávky (Dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku) je uvedený 

dátum, ktorý nespadá do obdobia, za ktoré sú požadované údaje. 
12 V položke 6 v tele dávky (Počet balení kategorizovaného lieku) sa nachádza záporné číslo 
99 Iná závažná chyba (presný popis zasielaný spolu s chybovou dávkou) 
 
 

b) tabuľka ZZ-PoistenciNaklady-RRRR: 
 
číslo kódu popis chyby 
22 Položka 2 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
23 Položka 3 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát
24 Položka 4 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
25 Položka 5 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát
26 Položka 6 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát
27 Položka 7 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát
28 K položke 2 v tele dávky (identifikačné číslo poistenca) neexistuje zodpovedajúci záznam 

v tabuľke ZZ-Poistenci-RRRR
29 V položke 2 v tele dávky je uvedené rovnaké identifikačné číslo v dvoch alebo viacerých 

riadkoch dávky 
99 Iná závažná chyba (presný popis zasielaný spolu s chybovou dávkou) 
 
 

c) tabuľka ZZ-PlatitelPoistenia-RRRR: 
 
číslo kódu popis chyby 
42 Položka 2 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
43 Položka 3 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát



44 Položka 4 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
45 Položka 5 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát
46 Položka 6 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát
47 K položke 2 v tele dávky (identifikačné číslo poistenca) neexistuje zodpovedajúci záznam 

v tabuľke ZZ-Poistenci-RRRR 
99 Iná závažná chyba (presný popis zasielaný spolu s chybovou dávkou) 
 
 

d) tabuľka ZZ-Poistenci-RRRR: 
 

číslo kódu popis chyby 
62 Položka 2 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
63 Položka 3 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát
64 Položka 4 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
65 Položka 5 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
66 Položka 6 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
67 Položka 7 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát 
68 Položka 6 v tele dávky (dátum začatia poistného vzťahu) mimo povolený rozsah 
69 Položka 7 v tele dávky (dátum ukončenia poistného vzťahu) mimo povolený rozsah 
70 V položke 3 v tele dávky (dátum narodenia) je hodnota RRRR nižšia ako rok generovania 

dávky o viac ako – 120  alebo vyššia ako rok generovania dávky  
71 Časový prekryv (Položka 6 a Položka 7 v tele dávky) viacerých záznamov, týkajúcich sa 

rovnakého identifikačného čísla poistenca. 
99 Iná závažná chyba (presný popis zasielaný spolu s chybovou dávkou) 
 
 
Hlásenie chyby pre xml formát: 
 
Chybový dátový prvok pre dávku 001  
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Error"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa kód chyby v danom riadku: 02 - Položka 2 v tele dávky nespĺňa 
požiadavky na formát dát, 03 - Položka 3 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 04 - 
Položka 4 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 05 - Položka 5 v tele dávky nespĺňa 
požiadavky na formát dát, 06 - Položka 6 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 07 - 
Položka 7 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 08 - Položka 8 v tele dávky nespĺňa 
požiadavky na formát dát, 09 - V položke 6 v tele dávky (Počet balení kategorizovaného 
lieku) sa nachádza počet balení, ktorý viac ako 100-násobne presahuje štandardnú dávku 
liečiva, 10 - V položke 5 v tele dávky (kód kategorizovaného lieku) sa nachádza taký kód 
kategorizovaného lieku, ktorý nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, 11 - V 
položke 8 v tele dávky (Dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku) je uvedený 
dátum, ktorý nespadá do obdobia, za ktoré sú požadované údaje, 12 - V položke 6 v tele 
dávky (Počet balení kategorizovaného lieku) sa nachádza záporné číslo, 99 - Iná závažná 
chyba (presný popis zasielaný spolu s chybovou dávkou) 
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:enumeration value="02"/> 
   <xs:enumeration value="03"/> 



   <xs:enumeration value="04"/> 
   <xs:enumeration value="05"/> 
   <xs:enumeration value="06"/> 
   <xs:enumeration value="07"/> 
   <xs:enumeration value="08"/> 
   <xs:enumeration value="09"/> 
   <xs:enumeration value="10"/> 
   <xs:enumeration value="11"/> 
   <xs:enumeration value="12"/> 
   <xs:enumeration value="99"/> 
   </xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    
Chybový dátový prvok pre dávku 002  
 
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Error"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa kód chyby v danom riadku: 22 - Položka 2 v tele dávky nespĺňa 
požiadavky na formát dát, 23 - Položka 3 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 24 - 
Položka 4 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 25 - Položka 5 v tele dávky nespĺňa 
požiadavky na formát dát, 26 - Položka 6 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 27 - 
Položka 7 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát,  28 - K položke 2 v tele dávky 
(identifikačné číslo poistenca) neexistuje zodpovedajúci záznam v tabuľke ZZ-Poistenci-
RRRR, 29 - V položke 2 v tele dávky je uvedené rovnaké identifikačné číslo v dvoch alebo 
viacerých riadkoch dávky, 99 - Iná závažná chyba (presný popis zasielaný spolu s chybovou 
dávkou) 
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:enumeration value="22"/> 
   <xs:enumeration value="23"/> 
   <xs:enumeration value="24"/> 
   <xs:enumeration value="25"/> 
   <xs:enumeration value="26"/> 
   <xs:enumeration value="27"/> 
   <xs:enumeration value="28"/> 
   <xs:enumeration value="29"/> 
   <xs:enumeration value="99"/> 
   </xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    
Chybový dátový prvok pre dávku 003  
 
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Error"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa kód chyby v danom riadku: 42 - Položka 2 v tele dávky nespĺňa 
požiadavky na formát dát, 43 - Položka 3 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 44 - 
Položka 4 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 45 - Položka 5 v tele dávky nespĺňa 
požiadavky na formát dát, 46 - Položka 6 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 47 - 
K položke  2  v tele  dávky  (identifikačné číslo poistenca)  neexistuje  zodpovedajúci  záznam 



v tabuľke ZZ-Poistenci-RRRR, 99 - Iná závažná chyba (presný popis zasielaný spolu 
s chybovou dávkou) 
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:enumeration value="42"/> 
   <xs:enumeration value="43"/> 
   <xs:enumeration value="44"/> 
   <xs:enumeration value="45"/> 
   <xs:enumeration value="46"/> 
   <xs:enumeration value="47"/> 
   <xs:enumeration value="99"/> 
   </xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    
Chybový dátový prvok pre dávku 004 
 
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Error"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa kód chyby v danom riadku: 62 - Položka 2 v tele dávky nespĺňa 
požiadavky na formát dát, 63 - Položka 3 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 64 - 
Položka 4 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 65 - Položka 5 v tele dávky nespĺňa 
požiadavky na formát dát, 66 - Položka 6 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát, 67 - 
Položka 7 v tele dávky nespĺňa požiadavky na formát dát,  68 - Položka 6 v tele dávky (dátum 
začatia poistného vzťahu) mimo povolený rozsah, 69 - Položka 7 v tele dávky (dátum 
ukončenia poistného vzťahu) mimo povolený rozsah, 70 - V položke 3 v tele dávky (dátum 
narodenia) je hodnota RRRR nižšia ako rok generovania dávky o viac ako – 120  alebo vyššia 
ako rok generovania dávky, 71 - Časový prekryv (Položka 6 a Položka 7 v tele dávky) 
viacerých záznamov, týkajúcich sa rovnakého identifikačného čísla poistenca, 99 - Iná 
závažná chyba (presný popis zasielaný spolu s chybovou dávkou) 
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:enumeration value="62"/> 
   <xs:enumeration value="63"/> 
   <xs:enumeration value="64"/> 
   <xs:enumeration value="65"/> 
   <xs:enumeration value="66"/> 
   <xs:enumeration value="67"/> 
   <xs:enumeration value="68"/> 
   <xs:enumeration value="69"/> 
   <xs:enumeration value="70"/> 
   <xs:enumeration value="71"/> 
   <xs:enumeration value="99"/> 
   </xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 




