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Metodické usmernenie č. 5/1/2006
k bezvýznamovým identifikačným číslam v procese
verejného zdravotného poistenia
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Článok 1
Úvodné ustanovenie
Pre zjednodušenie postupu pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) prideľuje nižšie uvedeným osobám
bezvýznamové identifikačné čísla (ďalej len „BIČ“). BIČ je potrebné pre evidenciu nižšie
uvedených osôb v centrálnom registri poistencov (ďalej len „CRP“), aby bola zabezpečená
možnosť ich zdravotného poistenia.
Toto metodické usmernenie upravuje prideľovanie BIČ osobám, ktoré sú zúčastnené na
verejnom zdravotnom poistení podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o
zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“) a nebolo im
pridelené rodné číslo z Registra obyvateľov SR.
Článok 2
Bezvýznamové identifikačné číslo a jeho obsah
1) BIČ je tvorené nasledovným spôsobom:
XX7XXXYYYY
XXXXX
7
YYYY

-

generované päťciferné poradové číslo
na 3. pozícii je konštanta „7“ (sedem)
doplnok generovaného XX7XXX tak, aby vyhovelo kontrole na modulo11

2) BIČ v navrhovanej štruktúre je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov a vyhovuje podmienkam definovaným CRP.
3) BIČ má charakter bezvýznamového identifikátora.
Článok 3
Postup úradu pri prideľovaní BIČ
1) BIČ prideľuje ústredie úradu.
2) Úrad vedie zoznam BIČ osôb uvedených v čl. 1.
3) O pridelenie BIČ žiada zdravotná poisťovňa v procese oznamovania prijatia prihlášky na
vznik zdravotného poistenia alebo v prípade vzniku verejného zdravotného poistenia
naviazaním nezaopatrených rodinných príslušníkov cez formulár, kedy sa tento považuje za
prihlášku.
4) Rozsah údajov potrebných na pridelenie BIČ:
a)
meno
b)
priezvisko
c)
rodné priezvisko
d)
dátum narodenia (v tvare RRRRMMDD)
e)
pohlavie
f)
adresa trvalého bydliska alebo dlhodobého pobytu v SR (obec, ulica a PSČ)
g)
identifikačné číslo poistenca v zdravotnej poisťovni
5) Poverený zamestnanec úradu preverí, či osobe, ktorá nemá pridelené rodné číslo z Registra
obyvateľov SR, už bolo pridelené BIČ. Ak áno, oznámi príslušné BIČ zdravotnej poisťovni. Ak
nie, pridelí BIČ a oznámi ho zdravotnej poisťovni.

Článok 4
Osobitné ustanovenia
BIČ je používané najmä pri komunikácii úradu so zdravotnými poisťovňami. Zdravotné
poisťovne a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti postupujú podľa tohto metodického
usmernenia a zohľadňujú použitie BIČ a príslušných údajov vo svojich informačných
systémoch.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
Metodické usmernenie v znení novely č. 1 nadobúda účinnosť dňom 20.05.2013.
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