MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2

______________________________________________________________________

METODICKÉ POKYNY
na vyplňovanie formulára
Výkaz
o ekonomike organizácií v zdravotníctve

E(MZ SR) 01-04
rok 2010
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) 01-04.
Výkaz vypĺňajú všetky príspevkové a neziskové organizácie a akciové spoločnosti.
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
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 zákonov1 spravodajskú povinnosť vypĺňať
a predkladať formulár Výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve - E(MZ SR) 01-04.
Spravodajská jednotka zabezpečí vyplnenie a doručenie výkazu (súboru) v XML
dátovom rozhraní do uvedeného časového termínu e-mailom alebo na CD, či vyplnením výkazu
vo web aplikácii.
Spravodajská jednotka zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a včasnosť doručenia súboru.
Komentár k vyplnenému výkazu s doplňujúcimi údajmi, poznámkami, informáciami,
vysvetleniami a zdôvodneniami je možné zaslať e-mailom.
Neúplné súbory budú vrátené späť príslušnej spravodajskej jednotke na dopracovanie.

Spôsob vyplňovania formulára
Formulár je rozdelený na:
a)
1

Úvodnú stranu:

v znení neskorších predpisov

1

Identifikačná časť
Spravodajská jednotka vyplňuje:
- Mesiac (03, 06, 09, 12)
- 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. 1/3/2007 k
tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom, vybraným pracovníkom v zdravotníctve a
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, uvedeného vo Vestníku ÚDZS č.1/2008).
- Názov spravodajskej jednotky
- Adresu spravodajskej jednotky
- meno a priezvisko zostavovateľa výkazu
- kontaktné údaje (telefón vrátane smerového čísla a klapky, e-mailovú adresu)
b)

Údajovú časť
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)

Pri vypĺňaní formulára cez web je potrebné opraviť chyby zistené aplikáciou. Bez
odstránenia zistených chýb sa výkaz nedá uložiť. Je však možné uložiť aj nedokončený
výkaz bez vykonania kontroly pomocou tlačidla „uložiť rozpracovaný“ a dokončiť ho
neskôr.
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

-

Metodický pokyn MZ SR č. 22873-2/2008-OVVHR pre rozvrhovanie nákladov
nákladových stredísk riadiacej činnosti a nákladových stredísk pomocnej činnosti na
nákladové strediská hlavnej zdravotnej činnosti,
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.MF/16786/2007-31 z 8.8.2007,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre
rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné
celky.

-

Pokyny pre vyplňovanie jednotlivých modulov výkazu
4101. modul – Náklady v Eur
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 – znaku z číselníka kategórií poskytovateľa a 5 miestneho náhodne vygenerovaného
čísla. K identifikátoru poskytovateľa sa pripája trojmiestne číslo spp označujúce odbornosť
útvaru podľa číselníka odborností, číslo y označujúce druh špecializovaného útvaru a zz –
dvojmiestne poradové číslo odborného útvaru.
Kód nákladového strediska má tvar ysppzz z prideleného kódu poskytovateľa.
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-

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
Príklad: prvá.neurologická ambulancia bude mať kód 200401.
druhá neurologická ambulancia bude mať kód 200402...., 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 cez web je číselník zabudovaný priamo vo formulári.
Ukazovatele v stĺpcoch 1 až 16 sa uvedú v Eur na dve desatinné miesta v súlade s účtovou
osnovou a ďalšími predpismi.
S1

Súhrn mzdových nákladov.

S2

Súhrn odvodov do poisťovní.

S3

Všetky výdavky na lieky účtované do nákladov.

S4

Všetky výdavky na zdravotnícke pomôcky účtované do nákladov.

S9

Údaje sa vykazujú len u posteľových nákladových stredísk.

S13

Uvedú sa všetky ostatné náklady hospodársko-technickej správy nezahrnuté v
predchádzajúcich druhoch nákladov vrátane nákladov, ktoré nevzniknú vo vlastnej réžii.

4102. modul – Výnosy v Eur
Ri

Ako v module 4101.

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.9/3/2006 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou od 1.7.2008



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

S8

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

až 7.
S12

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

4103. modul – Vybrané ukazovatele
Ri

Ako v module 4101.

3

S1

Počet bodov za výkony uviesť podľa Prílohy opatrenia Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 07045-9/2005 – SL zo 16.3.2005 - Zoznam výkonov a ich bodové
hodnoty. (tento zoznam je uvedený aj ako Príloha k nariadeniu vlády č. 226/2005 Z. z.).

S2

Počet výkonov uviesť podľa Prílohy opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 07045-9/2005 – SL zo 16.3.2005 - Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty.

S3

Pod ošetrovacím dňom sa rozumie celý kalendárny deň, v ktorom sa pacientovi dostalo
všetkých služieb, ktoré posteľové zariadenie poskytuje, t.j. ošetrovanie - liečenie vrátane
ubytovania a stravovania. Prvý a posledný kalendárny deň v posteľovom 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.

S4

Ukazovateľ vypĺňajú len ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti a LSPP.
Uvedie sa evidenčný počet ambulantných pacientov, ktorí majú ku koncu vykazovaného
obdobia
uzavretú
dohodu
o
poskytovaní
zdravotnej
starostlivosti.
V prípade LSPP treba uviesť počet pacientov v spádovom území LSPP.

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 ).
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.
4

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.

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 ešte nesplateného leasingu

bankou

spravodajskej

jednotke

Vnútrovýkazové väzby
4103. modul
Pre kódy nákladových stredísk, ktorých y (druh útvaru) = 0, 2, 4, 6, 8
(nemedecínske pracovisko, ambulancia, pracovisko jednodňovej starostlivosti, stacionár,
ambulancia centrálneho príjmu a ÚPS) platí:
S5, S6 = prázdny (bez údaja)

Odborný garant MZ SR : Ing. Mária Havrilová
Vypracovalo: Národné centrum zdravotníckych informácií
Otázky súvisiace s metodickými pokynmi na vyplňovanie predmetného formulára
konzultujte
s pracovníkmi NCZI na: Tel. 02/57269 428,
Fax: 02/52635490
Kontaktná adresa na zasielanie vyplneného súboru e-mailom : podatelna@nczisk.sk
web aplikácia: www.nczisk.sk

alebo

https://iszi.nczisk.sk/

Internetová stránka: www.nczisk.sk
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