MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

E (MZ SR) 2 - 01

ROČNÝ VÝKAZ
O EKONOMIKE ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE
za rok 2011
pre neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Spravodajská jednotka doručí výkaz
do 15. apríla nasledujúceho roka

Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike.
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií.

1x Národnému centru
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Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu
Názov spravodajskej jednotky (SJ) - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Adresa sídla SJ
Názov obce
Kód obce
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Názov okresu
Kód okresu
Odoslané dňa: Pečiatka:

Podpis vedúceho
Výkaz zostavil
spravodajskej jednotky: (meno a priezvisko):
E-mail:

Telefón (smerové číslo):

Klapka:

Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií štatistické zisťovanie týkajúce
sa finančného hospodárenia organizácii pôsobiacich v oblasti zdravotníctva na báze zisťovania ekonomiky nákladových stredísk – odborných
útvarov. Na tento účel slúži formulár Výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve - E(MZ SR) 2-01. V záujme zabezpečenia objektívnych
výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických pokynov, a o jeho doručenie v
stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Metodické pokyny sú záväzné pre všetkých poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti a ostatné organizácie pôsobiace v zdravotníctve, ktoré majú v zmysle 44 ods.7 písm. c) zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, spravodajskú povinnosť vypĺňať a predkladať formulár výkazu E(MZ SR) 02-01. Uvedené údaje vo výkaze sú chránené,
nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.
Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:
V riadku 01
IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - vypĺňa sa prvých 6 znakov kódu prideleného Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (Metodické usmernenie č. 1/6/2007 ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydané ÚDZS).
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______________________________________________________________________

METODICKÉ POKYNY
na vyplňovanie formulára
Ročný výkaz
o ekonomike organizácií v zdravotníctve

E(MZ SR) 2-01
rok 2011
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva prostredníctvom Národného centra
zdravotníckych informácií štatistické zisťovanie týkajúce sa finančného hospodárenia organizácii
pôsobiacich v oblasti zdravotníctva na báze zisťovania ekonomiky nákladových stredísk (ďalej
NS) – odborných útvarov. Na tento účel slúži formulár Výkaz o ekonomike organizácií
v zdravotníctve - E(MZ SR) 2-01.
Údaje uvedené vo výkaze sú podkladom pre vykonávanie analýz efektívnosti
vynakladania prostriedkov podľa jednotlivých druhov poskytovania
zdravotnej
starostlivosti (ďalej ZS) a pre potreby vyhodnocovania vývoja nákladov a cien na účely
regulácie cien v zdravotníctve.
Výkaz vypĺňajú všetci neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mimo zubných technikov.
Výkaz nepredkladajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti rezortov MO SR,
MV SR a MDVaRR SR a spracovatelia výkazu E(MZ SR) 1 - 04.
Obsahová náplň formulára bola vypracovaná na základe požiadaviek MZ SR za
spoluúčasti NCZI.
Metodické pokyny na vyplňovanie formulára obsahujú všeobecné zásady, spôsob
vyplňovania jednotlivých modulov, metodologické pravidlá vrátane definícií základných pojmov.

Všeobecné zásady
Spravodajská jednotka predloží výkaz do uvedeného termínu jeho vyplnením a uložením v
elektronickej forme podľa pokynov uvedených v sprievodnom liste NCZI pri oslovení
k štatistickému zisťovaniu.
Spravodajská jednotka, ktorá predloží vyplnený formulár výkazu v elektronickej podobe,
papierový formulár výkazu už nezasiela.

Spravodajská jednotka zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a včasné
doručenie údajov.
Prípadný komentár k vyplnenému výkazu s doplňujúcimi údajmi, poznámkami, informáciami,
vysvetleniami a zdôvodneniami je možné zaslať e-mailom príslušnému pracovníkovi NCZI.
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Spôsob vyplňovania formulára
Formulár je rozdelený na:
a)

Úvodnú stranu:
Identifikačná časť
Spravodajská jednotka vyplňuje:
- Identifikačné číslo organizácie - IČO
- Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) - vypĺňa sa prvých 6 znakov
(Identifikátor z kódu poskytovateľa) t.j. časť p99999 z kódu poskytovateľa prideleného
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Metodické usmernenie č. 1/6/2007 ku
kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti)
- Údaje za spravodajskú jednotku (za právnickú alebo fyzickú osobu)
- Meno a priezvisko, kontaktné údaje zostavovateľa výkazu (telefón vrátane smerového čísla
a klapky , e-mailová adresa).
Údajovú časť

b)

Údajová časť pozostáva z jednotlivých modulov, v ktorých sa sledujú určité skupiny
ukazovateľov zoradených do riadkov (v ďalšom označenie riadku R) a stĺpcov (v ďalšom
označenie stĺpca S)
Nevyplnené políčka sa nechávajú prázdne, nevpisujú sa do nich nuly ani pomlčky.
Podkladom pre vyplnenie formulára výkazu je:
-

Číselník nákladových stredísk platný od 1.1.2010 (príloha č.1).

-

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2009
č.MF/24240/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č.
MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, štátne
fondy, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311.

-

Metodické usmernenie č.9/4/2006 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou od 2.6.2009

-

Metodické usmernenie č.10/3/2006 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a
lekárskych poukazov elektronickou formou 1.7.2008
Metodické usmernenia nájdete na webovej stránke www.udzs.sk

Pokyny pre vyplňovanie jednotlivých modulov výkazu
4101. modul – Náklady v Eur
Tento modul musí obsahovať údaje aspoň za jedno nákladové stredisko
Ri Do jednotlivých riadkov sa uvedú názvy a kódy nákladových stredísk (odborných útvarov)
podľa platného číselníka nasledovným spôsobom:
Číselník je vytvorený podľa štruktúry kódu poskytovateľa, je to 12 miestny kód, ktorý pridelil
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
(PZS). Má tvar p99999sppyzz, kde p99999 je unikátny identifikátor poskytovateľa a skladá sa
z návestia p podľa číselníka kategórií poskytovateľa a 5 miestneho náhodne vygenerovaného čísla.
K identifikátoru poskytovateľa sa pripája trojmiestne číslo spp označujúce odbornosť útvaru
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podľa číselníka odborností, číslo y označujúce druh špecializovaného útvaru a zz, ktoré určuje
dvojmiestne poradové číslo odborného útvaru.
Kód nákladového strediska má tvar yspp zz z prideleného kódu poskytovateľa.
-

1. miesto y – kód druhu útvaru podľa číselníka druhov útvarov (oddelenie, ambulancia,
pracovisko, nemedicínske pracovisko a pod.)

-

2. až 4. miesto spp - kód typu medicínskeho alebo nemedicínskeho útvaru podľa číselníka
základných odborov pre typy medicínskych útvarov alebo číselníka nemedicínskych
útvarov.

-

5.až 6. miesto zz–poradové číslo útvarov s rovnakou odbornosťou, musí byť dvojmiestne.
Príklad: prvá neurologická ambulancia bude mať kód 2004 ... por. číslo 01.
druhá neurologická ambulancia bude mať kód 2004 ... por. číslo 02...., atď.

Údaje je nutné uvádzať samostatne za každý kód a to aj v prípade, keď máte pridelených
viac kódov PZS s rovnakým druhom útvaru (y) a odbornosťou (spp).
Pri vypĺňaní výkazu elektronicky je číselník zabudovaný priamo vo formulári.
Ukazovatele v stĺpcoch 1 až 16 sa uvedú v Eur na dve desatinné miesta v súlade s účtovnou
osnovou a ďalšími predpismi.
S1

Súhrn mzdových nákladov v ročnej hrubej mzde za všetkých pracovníkov odborného
útvaru.

S2

Súhrn ročných odvodov do všetkých poisťovní (zdravotné poistenie, nemocenské
poistenie, príspevok do RFS, úrazové poistenie – spolu je to 34,95% hrubej mzdy) za
všetkých pracovníkov odborného útvaru.

S3

Všetky výdavky na lieky účtované do nákladov.

S4

Všetky výdavky na zdravotnícke pomôcky účtované do nákladov.

S5

Výdavky na doplnkový sortiment - vyplňujú len verejné lekárne a výdajne zdravotníckych
pomôcok.

S9

Údaje sa vykazujú len u posteľových nákladových stredísk v ústavnej ZS.

S13

Uvedú sa všetky ostatné náklady hospodársko-technickej správy (HTS) nezahrnuté v
predchádzajúcich druhoch nákladov vrátane nákladov, ktoré nevzniknú vo vlastnej réžii.
HTS majú len veľké zdravotnícke zariadenia ako nemocnice, polikliniky a kúpele.

S15

Výdavky na prevoz alebo dovoz zdravotníckeho materiálu, stavebného materiálu alebo
iného materiálu vlastným vozidlom PZS.

4102. modul – Výnosy v Eur
Tento modul musí obsahovať údaje aspoň za jedno nákladové stredisko
Ri

Ako v module 4101.

Poznámka: NS s nulovými hodnotami nevyplňovať!

S1 až S8 Tržby od zdravotných poisťovní
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S1 až S7

Tržby od zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť podľa druhu položky
uhradenej dávky. Jednotlivé položky sú definované podľa metodických usmernení
ÚDZS:
- Metodické usmernenie č.9/4/2006 o spracovaní a vykazovaní zdravotných
výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou od
2.6.2009 (ďalej len „Metodické usmernenie č. 9/4/2006“)
Metodické usmernenie č.10/3/2006 o spracovaní a vykazovaní lekárskych
predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou 1.7.2008 (ďalej len
„Metodické usmernenie č. 10/3/2006“)
Metodické usmernenia nájdete na webovej stránke www.udzs.sk
-

S1 a S2

Vyplňujú len posteľové nákladové strediská ústavnej zdravotnej starostlivosti

S7

Výnosy za kapitáciu – uvedú sa tržby za kapitovaných poistencov,
vypĺňajú NS všeobecnej ambulantnej starostlivosti a NS špecializovanej
ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia, ktoré majú so ZP dohodnuté
platby za kapitovaných pacientov.
Výnosy za paušál – NS LSPP uvedú paušál na poistencov vo svojom spádovom
území.

S8

Uvedú sa všetky ďalšie tržby od zdravotných poisťovní, ktoré neboli uvedené v
stĺpcoch 1 až 7.

Verejné lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky v tomto stĺpci
vyplňujú úhrady z poisťovní za recepty a lekárske poukazy.
Komentár k vybraným položkám tržieb od zdravotných poisťovní:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uvedie tržby od ZP v štruktúre podľa foriem úhrad
dohodnutých v zmluve so zdravotnou poisťovňou a podľa dátového rozhrania uvedeného v
Metodickom usmernení č. 9/4/2006 a v Metodickom usmernení č. 10/3/2006.
Za posteľové NS u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti obvykle ide o tržby
-

za ukončené hospitalizácie

-

za ošetrovacie dni

-

za pripočítateľné položky napr. za lieky, zdravotnícke pomôcky

-

iné tržby – napr. úhrada za konkrétne výkony (napr. transplantácie a pod. podľa zmlúv so
ZP) alebo diagnózu a iné, ktoré nie sú uvedené v konkrétnych položkách tržieb

Za NS ambulantnej zdravotnej starostlivosti, t.j. všeobecnej ambulantnej starostlivosti (ďalej len
„VAS“), lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP), špecializovanej ambulantnej
starostlivosti (ďalej len „ŠAS“), jednodňovej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „JZS“)
a stacionárnej liečby obvykle ide

-

u VAS a ŠAS v odbore gynekológia o tržby
o za kapitovaných poistencov, t.j. poistencov, ktorí majú dohodu o poskytovaní
zdravotnej
starostlivosti
s poskytovateľom
zdravotnej
starostlivosti
(v module 4103 musí byť vyplnený ukazovateľ Počet pacientov na dohodu)
o za body, t.j. výkony hradené formou bodovej hodnoty výkonu a ceny bodu
o za pripočítateľné položky – napr. lieky so spôsobom úhrady „A“
o

-

v stĺpci „iné“ - za výkony, ak sú výkony ocenené v € (t.j. nie formou bodovej
hodnoty) a iné tržby inde neuvedené

u LSPP o tržby
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o za paušálnu platbu za poistencov v spádovom území poskytovateľa LSPP
o za body, t.j. výkony hradené formou bodovej hodnoty výkonu a ceny bodu
o za pripočítateľné položky – napr. lieky so spôsobom úhrady „A“
o
-

v stĺpci „iné“, napr. tržby za najazdené km pri návštevnej LSPP

u ŠAS (vrátane ADOS) o tržby
o za body, t.j. výkony hradené formou bodovej hodnoty výkonu a ceny bodu
o za pripočítateľné položky – napr. lieky so spôsobom úhrady „A“
o

-

v stĺpci „iné“ - za výkony, ak sú výkony ocenené v € (t.j. nie formou bodovej
hodnoty), a iné tržby inde neuvedené

u stacionárov o tržby
o za dni pobytu v stacionári
o za pripočítateľné položky – napr. lieky so spôsobom úhrady „A“
o

-

v stĺpci „iné“ za iné tržby inde neuvedené

u dopravnej služby, ako služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o tržby
o v stĺpci „iné“, napr. tržby za km jazdy

-

u záchrannej zdravotnej služby o tržby
o za paušálnu platbu za ambulancie
o za pripočítateľné položky – napr. lieky so spôsobom úhrady „A“
o v stĺpci „iné“ za najazdené kilometre (RLP, RZP) alebo za nalietané letové minúty
(vrtuľník)
o v stĺpci „iné“ za výkony poskytnuté napr. cudzincom

S9 až S12 Tržby od obyvateľstva
S9 až S11 Uvedú sa tržby od obyvateľstva podľa druhu uhradenej položky
S11

Tržby za doplnkový sortiment lekární – vyplňujú len verejné lekárne a výdajne
zdravotníckych pomôcok

S12

Uvedú sa všetky ďalšie tržby od obyvateľstva, ktoré neboli uvedené v stĺpcoch 9 až
11.

4103. modul – Vybrané ukazovatele
Tento modul nevyplňujú verejné lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky
a nemedicínske NS!
Ri

Ako v module 4101.

S1

Tento údaj sa nevyplňuje za druhy útvarov: 1–oddelenie, 4–jednodňová starostlivosť.
Počet bodov za výkony (uznaných poisťovňou) uviesť podľa dátového rozhrania
uvedeného v Metodickom usmernení č. 9/4/2006 Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, podľa zmluvne dohodnutých podmienok so zdravotnou poisťovňou (napr.
podľa prílohy opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003
v znení neskorších predpisov - Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty, podľa nariadenia
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vlády SR č. 226/2005 Z.z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza
zdravotná poisťovňa poskytovateľovi LSPP).
-

u VAS a ŠAS v odbore gynekológia uviesť celkový počet vykázaných bodov, t.j.
vrátane bodov za výkony, ktoré sú hradené formou kapitačnej platby, a sú vykazované
zdravotnej poisťovni podľa dátového rozhrania Metodického usmernenia č. 9/4/2006.

Ak je výkon zmluvne dohodnutý v cene v €, položka „počet bodov“ sa nevyplňuje
a vyplňuje sa položka „počet výkonov“.
S2

Tento udaj sa nevyplňuje za druh útvaru: 1 – oddelenie.
Počet výkonov uviesť podľa nariadenia vlády SR č. 776/2004 Z.z. , ktorým sa vydáva
katalóg zdravotných výkonov a podľa zmluvne dohodnutých podmienok so zdravotnou
poisťovňou (napr. kódy výkonov priradené zdravotnou poisťovňou)
-

u VAS a ŠAS v odbore gynekológia uviesť celkový počet vykázaných výkonov, t.j.
vrátane výkonov, ktoré sú hradené formou kapitačnej platby, a sú vykazované
zdravotnej poisťovni podľa dátového rozhrania Metodického usmernenia č. 9/4/2006.

S3

Pod ošetrovacím dňom sa rozumie celý kalendárny deň, v ktorom sa pacientovi dostalo
všetkých služieb, ktoré ústavné zariadenie poskytuje, t.j. ošetrovanie - liečenie vrátane
ubytovania a stravovania. Prvý a posledný kalendárny deň v ústavnom zariadení sa počíta
za jeden ošetrovací deň. V prípade, že pacient bol prepustený alebo zomrel v ten istý deň
ako bol prijatý, pripočíta sa k súčtu denných stavov jeden ošetrovací deň.
Vypĺňajú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti za všetky posteľové NS.

S4

Ukazovateľ „počet pacientov na dohodu“ sa vypĺňa len za NS všeobecnej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore
stomatológia a gynekológia. Uvedie sa evidenčný počet ambulantných pacientov, ktorí
majú ku koncu vykazovaného obdobia uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti.
LSPP uvedie počet pacientov v svojom spádovom území.

S5

Skutočná posteľová kapacita je súhrn počtov disponibilných postelí za všetky dni
sledovaného roka.
Vyjadruje sa v ošetrovacích dňoch.
Najprv sa vypočíta priemerný počet postelí zo stanoveného posteľového fondu podľa
vzorca:
(kp x dp)-(ku x du)
K = ko +
D

K = priemerný počet postelí
ko = počet postelí na konci predchádzajúceho roka
kp = prírastok postelí počas sledovaného roka
dp = počet dní, v ktorých tieto postele boli v prevádzke, teda odo dňa ich zriadenia až do
posledného dňa v sledovanom roku
ku = počet zrušených postelí v sledovanom roku
du = počet dní, v ktorých tieto postele neboli v prevádzke
D = počet kalendárnych dní v sledovanom roku.
Príklad:
Oddelenie bolo zriadené 1. júla s počtom postelí 60, ktoré boli v prevádzke nepretržite
počas 184 dní ( od 1.7. do 31.12 ).
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Priemerný počet postelí za II. polrok, zodpovedá 60 posteliam, pretože 60 postelí bolo v
prevádzke nepretržite počas 184 dní.
Celoročný priemerný počet postelí sa vypočíta ak počet postelí vynásobíme počtom
všetkých dní v roku, počas ktorých boli v prevádzke a súčin delíme počtom kalendárnych
dní celého sledovaného obdobia,
čiže: 60 x 184 dní=11 040 posteľovej kapacity, ktorú vydelíme kalendárnym počtom dní v
roku, t.j.365.
Výsledok je 30,25 postelí.
Skutočná posteľová kapacita z priemerného počtu postelí sa vypočíta nasledovne:
Disponibilná (použiteľná) posteľ je posteľ zo stanoveného posteľového fondu vybavená na
prijatie pacienta. Do denných stavov disponibilných postelí sa nezapočítajú dočasne
vyradené postele.
Spk = (K x D) – (Vp x du)

Spk = skutočná posteľová kapacita
K = priemerný počet postelí – nezaokrúhlený,
D = počet dní sledovaného roka
Vp = počet dočasne vyradených postelí
du = počet dní, v ktorých boli postele dočasne vyradené.
S6

Ukazovateľ „počet ukončených hospitalizácií“ vypĺňajú poskytovatelia ústavnej
zdravotnej starostlivosti za všetky posteľové NS aj s formou úhrady za ošetrovací deň.

S3, S5 a S6 - Vypĺňajú len posteľové nákladové strediská z ústavnej zdravotnej starostlivosti
S7

Ukazovateľ počet najazdených kilometrov vypĺňajú NS dopravnej zdravotnej služby ako
služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poskytovatelia LSPP návštevnej
služby, poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.
Počet nalietaných letových minút uvádza vrtuľníková záchranná zdravotná služba
(kód nákladového strediska 2181 alebo 3181).

4104. modul – Prijaté dary a nesplatené záväzky za poskytovateľa ZS v Eur
R01

Uvedú sa prijaté dary a nesplatené záväzky za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako
celok.

S1

Finančné aj nefinančné dary (napr. osobný počítač, diagnostický prístroj) od iných
subjektov vo finančnom vyjadrení.

S2

Suma neuhradenej časti úveru poskytnutého
(poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti).

S3

Suma neuhradenej časti úveru poskytnutého iným subjektom ako bankou.

S4

Výška nesplateného leasingu k 31.12. sledovaného obdobia

bankou

spravodajskej

jednotke

Vnútrovýkazové väzby
4101, 4102 a 4103. modul
Platí pre všetky Ri
prípustnosť medzi: Druh útvaru (y)

Odborný útvar (spp) – podľa Číselníka NS
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4101. modul
Musí byť vyplnený aspoň jeden riadok Ri t.j. pre konkrétne NS musí byť uvedený aspoň jeden typ
nákladov – niektorý zo stĺpcov 1 až 16.
Platí pre všetky Ri
Ak S1 > 0 potom aj S2 > 0
ak Kód (druh útvaru) y = 0, 2, 4, 6, alebo 8 potom S9 sa nevypĺňa
ak Kód NS = 3610, 3160, 3134 alebo 3824 potom S9 sa nevypĺňa
ak Kód NS = 3160 alebo 3134 tak S5 ≥ 0; inak sa nevypĺňa
4102. modul
Musí byť vyplnený aspoň jeden riadok Ri t.j. pre konkrétne NS musí byť uvedený aspoň jeden typ
výnosov – niektorý zo stĺpcov 1 až 14.
ak Kód (druh útvaru) y = 0, 2, 4, 6, alebo 8 potom S1 sa nevypĺňa
ak Kód (druh útvaru) y = 0, 2, 4, 6, alebo 8 potom S2 sa nevypĺňa
ak Kód (druh útvaru) y = 6 potom S4 ≥ 0, inak sa nevypĺňa
ak Kód (druh útvaru) y = 4 potom S5 ≥ 0, inak sa nevypĺňa
ak Kód NS = 3610, 3160, 3134 alebo 3824 potom S1, S2 a S7 sa nevypĺňa
ak Kód NS = 3160 alebo 3134 potom S11 ≥ 0, inak sa nevypĺňa
Varovanie: ak Kód (odborný útvar) = 3160 alebo 3134 potom S8 > 0
4103. modul
Musí byť vyplnený aspoň jeden riadok Ri ak je vyplnený 4102. modul s výnimkou:
Kód (druh útvaru) y = 0 je neprípustný
Kód NS = 3160, 3134 a 3824 sú neprípustné
ak Kód (druh útvaru) y = 2, 4, 6, alebo 8 potom S3 sa nevypĺňa
ak Kód (druh útvaru) y = 2, 4, 6, alebo 8 potom S5 sa nevypĺňa
ak Kód (druh útvaru) y = 2, 4, 6, alebo 8 potom S6 sa nevypĺňa
ak Kód (druh útvaru) y = 4 potom S1, S4, S7 sa nevypĺňa a zároveň S2 musí byť vyplnený
ak Kód NS = 3610 potom S3, S4, S5, S6 sa nevypĺňa
Varovanie:
ak Kód (druh útvaru) y = 1 potom S1, S2, S4, S7 sa nevypĺňa a zároveň
S5 musí byť vyplnený a S3 alebo S6 má byť vyplnený

Medzimodulové väzby
Platí pre zhodné kódy NS v oboch moduloch
- ak 4102. modul Ri S1 > 0 potom 4103. modul Rj S6 > 0
- ak 4102. modul Ri S2 > 0 potom 4103. modul Rj S3 > 0
- ak 4102. modul Ri S6 > 0 potom 4103. modul Rj S1 > 0 a opačne
- ak 4102. modul Ri S7 > 0 potom 4103. modul Rj S4 > 0

Odborný garant MZ SR : Ing. Mária Havrilová
Vypracovalo: Národné centrum zdravotníckych informácií
Internetová stránka: www.nczisk.sk
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Príloha č. 1
Číselník nákladových stredísk
je vytvorený spojením jednoznakového kódu útvaru "Y" a trojznakového kódu odborností "SPP"
takto:
YSPP
kde kód útvaru Y:
1 - oddelenie
2 - ambulancia
3 - pracovisko
4 - pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti
5 - pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
6 - stacionár
8 - ambulancia centrálneho príjmu a ústavnej pohotovostnej služby
0 - nemedicínske pracovisko
a kód odbornosti SPP:
001 - vnútorné lekárstvo
002 - infektológia
003 - pneumológia a ftizeológia
...
...
Kód NS
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1023
1025
1026
1027
1031
1032
1037
1038

Názov nákladového strediska
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pracovné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
pediatrická gynekológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
rádiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
telovýchovné lekárstvo
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
urgentná medicína
neurochirurgia
plastická chirurgia

Kód NS
1039
1040
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1056
1060
1063
1064
1067
1068
1069
1070
1073
1074
1079
1091
1098
1104
1105

Názov nákladového strediska
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergiológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
neonatológia
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
gynekologická sexuológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
onkológia v otorinolaryngológii
cystická fibróza
JIS - geriatrická
pediatrická neurológia
detská psychiatria

Kód NS
1106
1107
1108
1109
1114
1116
1140
1144
1145
1153
1154
1155
1156
1163
1191
1192
1193
1194
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1205
1206
1207
1215
1216
1222
1223
1226
1229
1241
1271
1278
1306
1312
1319
1322
1323
1329
1331
1332
1334
1336
1350

Názov nákladového strediska
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
detská dermatovenerológia
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická psychológia
pediatrická reumatológia
pediatrická endokrinológia
pediatrická gastroenterológia,
hepatológia a výživa
pediatrická kardiológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
pediatrická nefrológia
popáleninové
doliečovacie
ošetrovateľské
novorodenecké postele
JIS-jednotka intenzívnej starostlivosti,
interná
JIS kardiologická
JIS metabolická
JIS pediatrická
JIS pneumológická a ftizeológická
JIS neurologická
JIS chirurgická
JRSN-jednotka resuscitačnej
starostlivosti o novorodencov
dlhodobo chorých
chirurgia ruky
transplantačné
mikrochirurgia oka
hepatológia
gastroenterologická chirurgia
neuropsychiatria
tropická medicína
onkológia v gynekológii
psychoterapia
mamológia
arytmia a koronárna jednotka
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
gynekologická urológia
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
pediatrická anestéziológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
paliatívna medicína
pediatrická oftalmológia
onkológia vo vnútornom lekárstve

Kód NS
1351
1578
1599
1601
1602
1603
1604
1609
1611
1612
1613
1620
1625
1626
1631
1637
1668
1670
1691
1700
1706
1707
1708
1709
1805
1978
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
2026

Názov nákladového strediska
perfuziológia
drogové závislosti
spondylochirurgia
JIS onkologická
JIS infekčná
JIS spondylochirurgická
JIS otorinolaryngologická
JIS gynekologická
JIS ortopedická
JIS urologická
JIS úrazová
hospic
JIS centrálna
JIS kardiochirurgická
JIS hematologická
JIS neurochirurgická
JIS cievnej chirurgie
JIS maxilofaciálna chirurgia
JIS popáleninová
biomedicínsky výskum - všeobecne
JIS hrudníková chirurgia
JISN /jednotka intenzívnej starostlivosti
o novorodencov /
JVSN /jednotka vysokošpecializovanej
starostlivosti o novorodencov /
JIS psychiatrická
diplomovaná všeobecná sestra
nerozlíšené náklady oddelení
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pracovné lekárstvo
pediatria
všeobecná starostlivosť o deti a dorast
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
pediatrická gynekológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
dorastové lekárstvo
rádiológia
klinická biochémia
anestéziológia a intenzívna medicína
telovýchovné lekárstvo

Kód NS
2027
2031
2032
2034
2037
2038
2039
2040
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2053
2054
2055
2056
2058
2059
2060
2062
2063
2064
2065
2067
2068
2069
2070
2072
2073
2074
2075
2076
2079
2091
2100
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2114
2115
2116
2130
2134

Názov nákladového strediska
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
urgentná medicína
klinická mikrobiológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergiológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
neonatológia
čeľustná ortopédia
parodontológia
stomatologická protetika
angiológia
hygiena výživy
epidemiológia
geriatria
lekárska genetika
nefrológia
endokrinológia
klinická farmakológia
gynekologická sexuológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
korektívna dermatológia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
audiológia
letecké lekárstvo
onkológia v otorinolaryngológii
cystická fibróza
posudkové lekárstvo
pediatrická neurológia
detská psychiatria
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
detské zubné lekárstvo
detská dermatovenerológia
materno-fetálna medicína
zdravotnícke pomôcky

Kód NS
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2153
2154
2155
2156
2163
2170
2174
2175
2176

2177
2178
2179
2180
2181
2184
2187
2191
2192
2205
2206
2207
2208
2215
2216
2217
2222
2223
2226
2229
2231
2238
2241
2247
2271
2278
2289
2291
2295
2296

Názov nákladového strediska
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická logopédia
špeciálna pedagogika
liečebná pedagogika
klinická psychológia
pediatrická reumatológia
pediatrická endokrinológia
pediatrická gastroenterológia,
hepatológia a výživa
pediatrická kardiológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
pediatrická nefrológia
zubná technika
LSPP všeobecná ambulantná
starostlivosť pre dospelých - ambulantná
LSPP všeobecná ambulantná
starostlivosť pre dospelých - výjazdová
LSPP všeobecná ambulantná
starostlivosť pre deti a dorast ambulantná
LSPP všeobecná ambulantná
starostlivosť pre deti a dorast výjazdová
LSPP stomatologická pre dospelých
rýchla lekárska pomoc
rýchla zdravotná pomoc
vrtuľníková záchranná zdravotná služba
centrálny príjem
funkčná diagnostika
popáleninové
doliečovacie
dlhodobo chorých
chirurgia ruky
transplantačné
dialyzačné
mikrochirurgia oka
hepatológia
LSPP stomatologická pre deti a dorast
gastroenterologická chirurgia
neuropsychiatria
tropická medicína
onkológia v gynekológii
psychosomatická a behaviorálna
medicína
rýchla lekárska pomoc s vybavením
mobilnej intenzívnej jednotky
psychoterapia
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
mamológia
arytmia a koronárna jednotka
reprodukčná medicína
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia
porúch vybraných systémov
poradenská psychológia
pracovná a organizačná psychológia

Kód NS
Názov nákladového strediska
2299
akupunktúra
2302
andrológia
klinické pracovné lekárstvo a klinická
2306
toxikológia
2312
gynekologická urológia
2319
onkológia v chirurgii
2322
onkológia v urológii
2323
pediatrická anestéziológia
2329
pediatrická hematológia a onkológia
2331
pediatrická infektológia
2332
pediatrická intenzívna medicína
2334
paliatívna medicína
2335
rehabilitácia v detskom veku
2336
pediatrická oftalmológia
2340
sexuológia
2341
pediatrická urgentná medicína
2345
dentoalveolárna chirurgia
2347
choroby slizníc ústnej dutiny
2348
implantológia
2350
onkológia vo vnútornom lekárstve
2356
revízne lekárstvo
2358
mukogingvinálna chirurgia
preventívne pracovné lekárstvo a
2366
toxikológia
2367
psychiatrická sexuológia
2377
služby zdravia pri práci
2520
osteológia
2558
endoskopické vyšetrovacie metódy
2561
kalmetizácia
2570
plánované rodičovstvo a antikoncepcia
2571
psychofyzická príprava na pôrod
2578
drogové závislosti
2580
dopravná psychológia
2584
audioprotetika
2591
chemoterapia nádorov
2594
intervenčná ultrasonografia v urológii
2595
mamodiagnostika v gynekológii
2597
endoskopia respiračného systému
2599
spondylochirurgia
agentúra domácej ošetrovateľskej
2610
starostlivosti
2620
hospic
2630
mobilný hospic
2685
fyzioterapeut
2824
očný optik
2978
nerozlíšené náklady ambulancií
3019
klinická onkológia
3023
rádiológia
3024
klinická biochémia
3025
anestéziológia a intenzívna medicína
3026
telovýchovné lekárstvo
fyziatria, balneológia a liečebná
3027
rehabilitácia

Kód NS
3028
3029
3031
3032
3034
3039
3040
3043
3047
3050
3059
3061
3062
3063
3073
3075
3076
3079
3091
3098
3114
3125
3134
3135
3136
3140
3141
3144
3145
3153
3154
3155
3156
3160
3161
3163
3170
3173
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3196
3197
3198

Názov nákladového strediska
súdne lekárstvo
patologická anatómia
hematológia a transfuziológia
urgentná medicína
klinická mikrobiológia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergiológia
radiačná onkológia
nukleárna medicína
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
epidemiológia
medicínska informatika a bioštatistika
lekárska genetika
nefrológia
medicína drogových závislostí
audiológia
letecké lekárstvo
onkológia v otorinolaryngológii
cystická fibróza
JIS - geriatrická
pediatrická otorinolaryngológia
farmakológia a toxikológia liečiv
zdravotnícke pomôcky
ergoterapia
liečebná telesná výchova
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická logopédia
klinická psychológia
pediatrická reumatológia
pediatrická endokrinológia
pediatrická gastroenterológia,
hepatológia a výživa
pediatrická kardiológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
lekárenstvo
sestra
pediatrická nefrológia
zubná technika
masér
doprava poistencov
centrálny príjem
centrálne operačné sály
centrálna sterilizácia
funkčná diagnostika
univerzálna tkanivová banka (orgánová
banka)
kožná banka
očná banka
JIS-jednotka intenzívnej starostlivosti,
interná
JIS kardiologická
JIS metabolická

Kód NS
3199
3200
3201
3202
3203
3208
3241
3247
3249
3253
3255
3257
3278
3291
3557
3558
3559
3561
3562
3563
3569
3570
3571
3601
3602
3603
3604
3605
3609
3610
3611
3612
3613
3620
3625
3626
3630
3631
3637
3650
3668
3670
3691
3706
3804
3805

Názov nákladového strediska
JIS pediatrická
JIS pneumológická a ftizeológická
JIS neurologická
JIS chirurgická
JRSN-jednotka resuscitačnej
starostlivosti o novorodencov
dialyzačné
psychoterapia
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
ošetrovateľská starostlivosť v odb.
vnútorného lekárstva
ošetrovateľská starostlivosť v komunite
špecializovaná urgentná starostlivosť
pôrodná asistencia a starostlivosť o
ženu v rodine a komunite
arytmia a koronárna jednotka
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia
porúch vybraných systémov
audiometria
endoskopické vyšetrovacie metódy v
jednotlivých odboroch
funkčné vyšetrovacie metódy
kalmetizácia
kardiologické vyšetrovacie metódy
sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych
pomôcok
vyšetrovacie metódy v klinickej
neurofyziológii a neurodiagnostike
plánované rodičovstvo a antikoncepcia
psychofyzická príprava na pôrod
JIS onkologická
JIS infekčná
JIS spondylochirurgická
JIS otorinolaryngologická
pôrodná asistentka bez špecializácie
JIS gynekologická
agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti
JIS ortopedická
JIS urologická
JIS úrazová
hospic
JIS centrálna
JIS kardiochirurgická
mobilný hospic
JIS hematologická
JIS neurochirurgická
preprava biologického materiálu
JIS cievnej chirurgie
JIS maxilofaciálna chirurgia
JIS popáleninová
JIS hrudníková chirurgia
ošetrovateľstvo
diplomovaná všeobecná sestra

Kód NS
3806
3824
3827
3978
3995
3996
3997
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4018
4025
4037
4038
4043
4048
4068
4070
4107
4108
4109
4114
4222
4336
4978
5009
5012
5023
5024
5027
5028
5029
5031
5034
5040
5043
5045
5047
5049
5062
5063
5065
5104
5108

Názov nákladového strediska
pôrodná asistencia
očný optik
rehabilitácia
nerozlíšené náklady pracovísk
výdajňa a servis ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok
výdajňa a servis audio-protetických
zdravotníckych pomôcok
vlásenkárstvo - výroba parochní v
zdravotníctve
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurochirurgia
plastická chirurgia
radiačná onkológia
gastroenterológia
cievna chirurgia
maxilofaciálna chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
gastroenterologická chirurgia
pediatrická oftalmológia
nerozlíšené náklady jednodňovej ZS
gynekológia a pôrodníctvo
urológia
rádiológia
klinická biochémia
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
súdne lekárstvo
patologická anatómia
hematológia a transfuziológia
klinická mikrobiológia
klinická imunológia a alergiológia
radiačná onkológia
reumatológia
nukleárna medicína
kardiológia
lekárska genetika
nefrológia
klinická farmakológia
pediatrická neurológia
pediatrická ortopédia

Kód NS
5133
5140
5154
5155
5156
5163
5170
5185
5186
5187
5188
5190
5208
5212
5213
5214
5217
5218
5221
5225
5228
5230
5232
5233
5247
5259
5279
5291
5299
5303
5306
5335
5337
5339
5343
5346
5349
5351
5378
5393
5525
5532
5557

Názov nákladového strediska
vyšetrovacie metódy v patológii a
súdnom lekárstve
pediatrická imunológia a alergiológia
pediatrická gastroenterológia,
hepatológia a výživa
pediatrická kardiológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
pediatrická nefrológia
zubná technika
centrálne operačné sály
centrálna sterilizácia
funkčná diagnostika
univerzálna tkanivová banka (orgánová
banka)
očná banka
dialyzačné
sonografia
biobanka
referenčné laboratórium
LSPP stomatologická pre deti a dorast
nemocničná krvná banka
invazívna diagnostika a intervenčná
liečba v kardiológii
laboratórna medicína
magnetická rezonancia
mykológia
osteodenzitometria
termografické vyšetrenia
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
laboratórne a diagnostické metódy v
hematológii a transfúziológii
echokardiografia a ultrazvukové vyšetr.
cievneho systému
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia
porúch vybraných systémov
akupunktúra
abdominálna ultrasonografia u
dospelých
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
rehabilitácia v detskom veku
rehabilitácia v gynekológii
rehabilitácia v pôrodníctve
špeciálna rádiológia
laboratórne a diagnostické metódy v
klinickej imunológii a alergiológii
vyšetrovacie metódy v kardiológii
perfuziológia
fyzioterapia vybraných ochorení
pohybového systému
pediatrická rádiológia
klinická psychofyziológia
(neurofeedback a biofeedback)
ultrazvuk v ortopédii
audiometria

Kód NS
5558
5560
5574
5575
5576
5581
5585
5586
5587
5588
5590
5591
5593
5594
5595
5596
5597
5685
5705
5711
5712
5818
5844
5846
5867
5978
6001
6003
6004
6005
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6014
6015
6018
6019
6020
6025
6027
6031
6037
6040

Názov nákladového strediska
endoskopické vyšetrovacie metódy v
jednotlivých odboroch
invazívne a intervenčné diagnostické a
terapeutické postupy
digitálna substrakčná angiografia - DSA
mamografia
počítačová tomografia - CT
mobilizačné techniky
diagnostická a intervenčná
ezofagogastroduodenoskopia
diagnostická a intervenčná kolonoskopia
diagnostika a liečba imunopatologických
stavov v gynekológii
endoskopická retrográdna
cholangiopankreatikografia
chemoterapia infekčných chorôb
chemoterapia nádorov
intervenčná rádiológia
intervenčná ultrasonografia v urológii
mamodiagnostika v gynekológii
mamodiagnostika v rádiológii
endoskopia respiračného systému
fyzioterapeut
invazívna katétrová diagnostika a liečba
porúch srdcového rytmu
echokardiografia
ultrazvukové vyšetrenie cievneho
systému
masér
fyzioterapia
diplomovaný fyzioterapeut
ošetrovateľstvo a rehabilitácia
nerozlíšené náklady SVLZ
vnútorné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
všeobecná starostlivosť o deti a dorast
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
klinická imunológia a alergiológia

Kód NS
6044
6045
6046
6048
6049
6050
6056
6060
6063
6064
6073
6104
6105
6141
6143
6144
6205
6208
6216
6241
6334
6337
6978
8001
8002
8003
8004
8005
8007
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8018
8019
8025
8027
8031
8037
8038
8043
8048
8049
8051
8060
8068
8069

Názov nákladového strediska
foniatria
reumatológia
algeziológia
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
medicína drogových závislostí
pediatrická neurológia
detská psychiatria
klinická logopédia
liečebná pedagogika
klinická psychológia
dlhodobo chorých
dialyzačné
hepatológia
psychoterapia
paliatívna medicína
rehabilitácia v gynekológii
nerozlíšené náklady stacionárov
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
radiačná onkológia
gastroenterológia
kardiológia
neonatológia
geriatria
cievna chirurgia
Kardiochirurgia

Kód NS
8070
8073
8107
8108
8114
8184
8191
8192
8205
8331
8334
8599
8978
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0978
0979
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0999

Názov nákladového strediska
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická otorinolaryngológia
centrálny príjem
popáleninové
doliečovacie
dlhodobo chorých
pediatrická infektológia
paliatívna medicína
spondylochirurgia
nerozlíšené náklady centrálneho príjmu
riaditeľ, sekretariát riaditeľa
oddelenie pre hospodársko-technické
činnosti
oddelenie pre liečebnú starostlivosť
personálna práca a mzdy
kontrola
civilná ochrana (krajské úrady)
kultúrne zložky (knižnica, kinosála,
zasadačka)
informatika-výpočtové stradisko
vrátnica
strážna služba
telefónna ústredňa
úsek pre ošetrovateľstvo
liečebná výživa - kuchyňa
práčovňa
doprava hospodárska
údržba
upratovanie
energetické zdroje-spoločné
spaľovňa
záhradnictvo, údržba areálov
sklad materiálu
sklad potravín
stravovanie zamestnancov
správa autoparku
správa a údržba budov
nerozlíšené náklady oddelení zdravotnej
starostlivosti
nerozlíšené náklady ostatnej prevádzky
bytové hospodárstvo
prenájom zdravotníckym zariadeniam
prenájom organizáciam mimo rezortu
zdravotníctva
hospodárska mobilizácia (zo zákona o
rozpočte)
rekondičné centrum
vedľajšia hospodárska činnosť
iné odborné zameranie

