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K o n t r a k t 
na rok 2018 

 

číslo u zadávateľa:  28/2018  

číslo u riešiteľa:  15/2018 

 

Zmluvné strany:  

 

Zadávateľ:        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 Sídlo:           Limbová 2, 837 52 Bratislava 37  

 IČO:            00 165 565  

 Zastúpené:         JUDr. Ing. Tomáš Drucker, minister 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica  

 IBAN:           

 

 

SK6981800000007000150115  

(ďalej len „zadávateľ“)  

 

a 

 

Riešiteľ:   Národné centrum zdravotníckych informácií  

 Sídlo:          Lazaretská 26, 811 09 Bratislava  

 IČO:                      00 165 387  

 Zastúpené:                       Ing. Peter Blaškovitš,  generálny riaditeľ  

                                                                Ing. Peter Kažík, výkonný riaditeľ 

 Bankové spojenie:      Štátna pokladnica  

 IBAN:            SK2481800000007000185166  

 (ďalej len „riešiteľ“)  

 

uzatvárajú tento kontrakt v zmysle Uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 18. decembra 2002. 

Kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi ústredným orgánom 

štátnej správy a podriadenou organizáciou a nie je právnym úkonom v zmysle Obchodného 

zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „kontrakt“).  

 

PREAMBULA  

  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) ako zadávateľ je ústredným 

orgánom štátnej správy Slovenskej republiky s pôsobnosťou v oblasti zdravotníctva a zároveň je 

zriaďovateľom organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava (ďalej len 

„NCZI“).   

Riešiteľ je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou a v zmysle § 12 ods. 2 zák.  
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č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom  informačnom systéme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní úlohy v oblasti informatizácie 

zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému, štandardizácie 

zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovania knižnično-informačných 

služieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. 

Riešiteľ plní úlohy a poskytuje služby v súvislosti s budovaním a rozvojom elektronického 

zdravotníctva tvoriaceho systémový rámec budovania a implementácie príslušnej infraštruktúry  

a informačných systémov. 

Riešiteľ poskytuje služby súvisiace so správou a prevádzkou Národného zdravotníckeho 

informačného systému (ďalej len „NZIS“). 

Riešiteľ je partnerom pre analogické inštitúcie v Európskej únii a v zahraničí.   

 

Čl. I    

ČAS TRVANIA KONTRAKTU  

  

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.  

  

Čl. II    

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU  

  

1. Zadávateľ sa zaväzuje:  

1.1. Zabezpečiť financovanie úloh a činností v rozsahu podľa špecifikácie predmetu kontraktu 

uvedenej v čl. III.  

1.2. Poskytnúť riešiteľovi súčinnosť formou konzultácií pre jednotlivé úlohy, prípadne 

materiálnu a technickú podporu potrebnú k riešeniu úloh a činností.  

1.3. Včas informovať riešiteľa o požadovaných zmenách v zadaní dohodnutých úloh a 

činností.  

1.4. Pri zverejňovaní výsledkov činností stanovených týmto kontraktom dodržiavať autorské 

práva riešiteľa v zmysle autorského zákona.  

   

2. Zadávateľ má právo:  

2.1. Zmeniť objem kontraktom dohodnutého objemu finančných prostriedkov v nutných 

prípadoch v rozsahu a termínoch určených príslušným uznesením vlády Slovenskej 

republiky, ako aj v závislosti od vývoja hospodárskeho stavu Slovenskej republiky.  

2.2. Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu, s uvedením 

riešiteľa a pri zachovaní autorských práv.  

2.3. Vykonávať kontroly plnenia úloh určených v kontrakte v dohodnutých termínoch.  
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2.4. Zadať riešiteľovi realizáciu mimoriadnych zisťovaní alebo spracovanie určitých 

špecifických analýz z údajov, ktorými disponuje NCZI a ktoré získalo na základe 

príslušných štatistických zisťovaní.  

 

3. Riešiteľ sa zaväzuje:  

3.1. Riadne, v požadovanej kvalite, rozsahu a podľa stanovených termínov odovzdať 

dohodnuté výsledky riešenia úloh a vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom.  

3.2. Sprístupniť štatistické údaje pre zadávateľa v rámci používateľského prostredia (SFTP 

server NCZI), samostatnými úložiskami a k nim vytvoriť prístupové práva. 

3.3. Neporušiť zásady čerpania rozpočtu dohodnuté kontraktom a neprekročiť finančné 

prostriedky na zmluvné úlohy a činnosti.  

3.4. Predložiť zadávateľovi týždeň pred dohodnutým termínom kontroly všetky dohodnuté 

podklady na rokovanie kontrolného dňa.  

3.5. Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh.  

  

4. Riešiteľ má právo:  

4.1. Bezplatne získať od zadávateľa všetky materiály a podklady potrebné na riešenie 

dohodnutej úlohy v štátnom jazyku.  

4.2. Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce vytvoril príslušné 

technické a organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie.  

4.3. V rozsahu stanovenom týmto kontraktom a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

vyžadovať od povinných subjektov plnenie povinností poskytovať určené podklady 

riadne a včas, vrátane práva na uplatňovanie návrhov na sankčné postihy v zmysle § 82 a 

nasl. zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

   

Čl. III    

PREDMET KONTRAKTU  

  

1. Predmetom kontraktu sú činnosti riešiteľa vyplývajúce z § 12 zák. č. 153/2013 Z. z. o 

národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej „zák. č. 153/2013 Z. z.“), zo zák. č. 362/2011 Z. z. 

o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych prepisov, ako aj  ďalšie úlohy 

stanovené zadávateľom.   
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2. Účastníci kontraktu sa dohodli pre rok 2018 na riešení stálych úloh a činností riešiteľa 

v nasledovnom rozsahu: 

2.1. Vykonávanie úloh v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného 

zdravotníckeho informačného systému, národného operátora ezdravie, IT providera pre 

rezort zdravotníctva, štandardizácie, zdravotníckej informatiky a zdravotníckej 

štatistiky v zmysle § 12 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 153/2013 Z. z. a v zmysle zákona č. 

540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a príslušných 

vykonávacích predpisov. 

2.1.1. V oblasti informatizácie zdravotníctva spolupracuje pri vytváraní stratégie 

Programu implementácie ezdravie a podieľa sa na realizácii úloh z nej 

vyplývajúcich. 

2.1.2. Je správcom a prevádzkovateľom  národného  zdravotníckeho  informačného 

systému v rozsahu Prílohy č. 1. a národného informačného systému 

na objednávanie pacientov. 

2.1.3. Vydáva a znefunkčňuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov. 

2.1.4. Overuje zhodu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti,  zdravotnej poisťovne, Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou a subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) zákona 

č. 153/2013 Z. z. so štandardami na pripojenie k národnému zdravotníckemu 

informačnému systému a vykonáva dohľad nad funkčnosťou informačného 

systému, ktorý má overenie zhody. 

2.1.5. Určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní 

elektronických služieb zdravotníctva a spôsob používania technických zariadení 

k tomu určených. 

2.1.6. Zabezpečuje dostupnosť služieb systému ezdravie pre poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti prostredníctvom centrálneho komunikačného uzla 

a súvisiacej technológie. 

2.1.7. Poskytuje verejné elektronické komunikačné služby a bezpečný VPN prístup 

z externého prostredia prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, 

za účelom garantovaného pripojenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

k službám ezdravie. 

2.1.8. Plní úlohy certifikačnej autority pre používanie elektronického podpisu 

v zdravotníctve. 

2.1.9. Poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systému 

v súlade so zákonom č. 153/2013 Z. z.  

2.1.10. Určuje formu a náležitosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. 

2.1.11. Metodicky usmerňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné 

poisťovne v oblasti komunikácie s národným zdravotníckym informačným 

systémom. 

2.1.12. Zverejňuje na svojom webovom sídle dátové rozhrania, dátové štruktúry 

a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane metodiky 
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integrácie  informačného systému, štruktúry  číselníkov zdravotníckej 

informatiky a dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov 

v elektronickej zdravotnej knižke, zverejňuje obsah číselníkov zdravotníckej 

informatiky a ich každú zmenu bezodkladne pred ich účinnosťou. 

2.1.13. Rieši úlohy v oblasti štandardizácie zdravotníckej informatiky v rozsahu Prílohy 

č.2. 

2.1.14. Vedie národné zdravotnícke administratívne registre v rozsahu Prílohy č.3. 

2.1.15. Vedie národné zdravotné registre v rozsahu Prílohy č.4.  

2.1.16. Vykonáva zdravotnícku štatistiku v rozsahu Prílohy č.5. 

2.1.17. Rieši úlohy v oblasti segmentovej architektonickej kancelárie v rozsahu Prílohy 

č. 8. 

2.1.18. Financuje so súhlasom zadávateľa členský poplatok na rok 2018 v IHTSDO, 

ktorá spravuje lekársku terminológiu SNOMED CT. 

2.1.19. Realizuje nasadenie a rolloutovanie ezdravie v zmysle stratégie deploymentu. 

2.1.20. Zabezpečuje pre zadávateľa monitoring a analýzu celonárodných 

a celospoločenských programov v oblasti zdravotníctva. 

Kľúčoví užívatelia služieb v oblasti informatizácie zdravotníctva, elektronizácie služieb 

zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému, štandardizácie, 

zdravotníckej informatiky a zdravotníckej štatistiky sú štátne organizácie a 

organizácie verejného sektora, stavovské organizácie v  zdravotníctve, neštátni 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, právnické a fyzické osoby. 

 

2.2. Vykonávanie úloh v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb v oblasti 

lekárskych vied a zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 3 písm. e) zákona č. 153/2013 Z. z. 

v rozsahu Prílohy č. 7. 

2.2.1. Slovenská lekárska knižnica (SlLK) v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. 

o knižniciach vykonáva funkciu špeciálnej odbornej knižnice s celoštátnou 

metodickou pôsobnosťou  so zameraním na lekárske vedy, zdravotníctvo a 

príbuzné vedné odbory. Zabezpečuje oblasť vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov.   

2.2.2. Plní špecifické úlohy v oblasti poskytovania relevantných a autorizovaných 

informácií a dokumentov lekárom a ďalším, zdravotníckym pracovníkom, 

študentom stredných a vysokých škôl i širokej  laickej verejnosti, podporuje a 

dopĺňa infraštruktúru vzdelávania v zdravotníctve. 

2.2.3. Plní funkciu konzervačnej knižnice z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. 

Zabezpečuje systematické zhromažďovanie, uchovávanie a ochranu 

špecializovaného knižničného fondu. 

Kľúčoví užívatelia služieb a činností sú zdravotnícki pracovníci, pracovníci vedy 

a výskumu, študenti, široká verejnosť. 
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2.3. Poskytovanie údajov z národných zdravotníckych administratívnych registrov, 

národných zdravotných registrov, zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav 

populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 

153/2013 Z. z., v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 

predpisov a príslušných vykonávacích predpisov a súčasne vykonávanie činností 

v pozícii partnera pre analogické inštitúcie v Európskej únii a v zahraničí: 

2.3.1. Poskytovanie údajov z národných zdravotníckych administratívnych registrov, 

národných zdravotných registrov a zdravotníckej štatistiky osobám 

vymedzeným v zákone č. 153/2013 Z. z., vrátane anonymizovaných údajov od 

zdravotných poisťovní, zbieraných NCZI v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. 

v súlade s § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. 

2.3.2. Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce v oblasti zdravotníckej štatistiky na 

medzinárodnej úrovni s WHO (v oblasti medzinárodnej porovnateľnosti 

zdravotníckych ukazovateľov), OECD (v oblasti OECD Health Data, 

Indikátorov kvality), EUROSTAT (v oblasti úloh vyplývajúcich zo vstupu SR 

do EÚ a súvisiacich s kapitolou 12 Štatistika).  

2.3.3. Spracovanie a poskytovanie vyžiadaných údajov zo slovenského zdravotníctva 

Európskej komisii, Svetovej zdravotníckej organizácii, OECD, Svetovej banke, 

UNICEF a sprostredkovanie zdravotníckych údajov iných krajín, spravovaných 

v uvedených medzinárodných inštitúciách. 

Kľúčoví užívatelia služieb a činností sú právnické a fyzické osoby, medzinárodné 

organizácie a ostatní žiadatelia o štatistické informácie. 

 

2.4. Vykonávanie úloh v oblasti prípravy Národného registra asistovanej reprodukcie, 

v zmysle § 12 ods. 3 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z., prílohy č. 12 vyhlášky MZ SR 

č. 74/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných 

registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, 

postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných 

zdravotných registrov (ďalej „vyhláška MZ SR č. 74/2014 Z. z.“) a v zmysle zákona č. 

317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, 

ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

„transplantačný zákon“). 

Odhad celkových nákladov na činnosti:  13 181 103,00 € (zdroj 11H) 

Plánovaná kapacita ľudských zdrojov:   299,5  

 

2.5. Vykonávanie špecifických úloh v oblasti prípravy štatistických výstupov pre EMCDDA 

(v oblasti drog  a drogovej závislosti) v rozsahu Prílohy č. 6. Riešiteľ v súlade 

s metodickými usmerneniami predkladá sledované informácie v stanovenom obsahu 

a štruktúre, ktoré sú súčasťou ročne uzatváranej grantovej zmluvy 

(GA.18.RTX.023.1.0) a údaje do požadovaných výstupov pre splnenie úloh NMCD. 

Odhad celkových nákladov na činnosti:   3 000,00 € (zdroj 111) 

Plánovaná kapacita ľudských zdrojov:   0,5  
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2.6. Vykonávanie špecifických úloh v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb 

v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva v zmysle §12 ods. 3 písm. e) zákona č. 

153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom  informačnom systéme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu Prílohy č. 7. 

Odhad celkových nákladov na činnosti:   10 000,00 € (zdroj 111) 

 

3. Finančné prostriedky na zabezpečenie stálych úloh a činností riešiteľa sú: 

 

3.1. Stanovené v zmysle § 8b zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov rozpočtované zadávateľom v celkovej výške: 

                                                                                                         13 181 103,00 € (zdroj 11H) 

 

3.2. Účelovo určené na zabezpečenie činností špecifikovaných v ustanoveniach čl. III body 

2.5. a 2.6. tohto Kontraktu v celkovej výške:                          

                                                                                                                   13 000,00 € (zdroj 111) 

 

4. Všetky dostupné informácie ohľadom riešenia stálych úloh a činností riešiteľa v rozsahu podľa 

ods. 2 tohto článku a príloh podľa čl. VIII ods. 2 tohto kontraktu môže predložiť riešiteľ 

Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR len so súhlasom generálneho tajomníka  služobného úradu 

MZ SR. 

 

Čl. IV    

PLATOBNÉ PODMIENKY  

  

1. Zadávateľ sa zaväzuje zasielať prijímateľovi finančné prostriedky pravidelne mesačne v súlade 

s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Zadávateľ poskytne prijímateľovi príspevok v mesačných splátkach vo výške 1/12 z ročného 

objemu výšky bežného transferu uvedeného v bode 3.1. Mesačné splátky budú prijímateľovi 

poskytnuté najneskôr do 10. dňa bežného mesiaca na jeho účet vedený v Štátnej pokladnici 

uvedený v záhlaví tohto kontraktu. 
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Čl. V  

ZMENY KONTRAKTU  

  

1. Zmeny v kontrakte počas doby jeho trvania sú možné na základe dohody účastníkov formou 

dodatku. Pre vykonanie zmien v kontrakte sú kompetentnými štatutárny zástupca zadávateľa 

alebo ním poverený zodpovedný pracovník a štatutárny zástupca riešiteľa. 

 

Čl. VI    

SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU  

  

1. Plnenie všetkých úloh a činností tvoriacich predmet kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby 

trvania kontraktu formou záverečného kontrolného dňa, ktorý stanoví zadávateľ a uskutoční sa 

najneskôr do 31. 1. 2019 za účasti zodpovedných zástupcov zadávateľa a riešiteľa.  

 

2. Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov uvedených v tomto kontrakte sa uskutoční 

v zmysle usmernenia zadávateľa. 

 

Čl. VII   

SPÔSOB ZVEREJNENIA KONTRAKTU  

  

1. Tento kontrakt zverejnia účastníci na svojich webových sídlach. 

 

Čl. VIII   

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

  

1. Tento kontrakt je vypracovaný v súlade s návrhom opatrení na zdokonalenie systému 

kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami, ktorý bol 

schválený uznesením vlády SR č.1370 zo dňa 18. decembra 2002.  

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu sú nasledovné prílohy:  

 

Príloha č. 1   Rozsah úloh v oblasti správy národného zdravotníckeho informačného systému 

Príloha č. 2 Rozsah úloh v oblasti štandardizácie zdravotníckej informatiky 

Príloha č. 3 Národné zdravotnícke administratívne registre 

Príloha č. 4   Rozsah úloh v oblasti Národné zdravotné registre. 

Príloha č. 5   Rozsah úloh v oblasti zdravotníckej štatistiky 
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Príloha č. 6 Rozsah úloh v oblasti prípravy štatistických výstupov – EMCDDA (v oblasti drog 

a drogovej závislosti) 

Príloha č. 7 Rozsah stálych a špecifických úloh v oblasti knižnično-informačných služieb 

Príloha č. 8 Rozsah úloh v oblasti segmentovej architektonickej kancelárie 

3. Kontrakt je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si účastníci ponechajú po dvoch  

exemplároch. 

4. Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

V Bratislave dňa:   

 

Zadávateľ:   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  

 

 

 

 

JUDr. Ing. Tomáš Drucker 
minister  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa: 14.2.2018 

 

Riešiteľ:  Národné centrum zdravotníckych informácií  

 

 

 

 

Ing. Peter Kažík        Ing. Peter Blaškovitš 

výkonný riaditeľ                 generálny riaditeľ  
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Príloha č. 1 

Rozsah úloh v oblasti správy národného zdravotníckeho informačného 

systému  

  

NCZI podľa §12 ods. 3 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom 

systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 

správcom a prevádzkovateľom národného zdravotníckeho informačného systému, čo zahŕňa:  

  

Riadenie projektov, ktorými sa realizuje informatizácia zdravotníctva  
1. Stratégia, architektúra, rozvoj a integrácia projektov informatizácie zdravotníctva,  

2. implementácia zámeru programu implementácie ezdravie  a implementácia strategických 

rozhodnutí v jednotlivých projektoch,   

3. navrhovanie, plánovanie, koordinácia a monitorovanie aktivít pre riadenie projektov 

súvisiacich s informatizáciou zdravotníctva v pôsobnosti NCZI.   

  

Výkon úloh v oblasti správy a prevádzky národného zdravotníckeho informačného systému 

(NZIS)  
  

1. Správa a prevádzka národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS),   

2. Správa a prevádzka technickej infraštruktúry NCZI, 

3. Správa a prevádzka Call Centra pre NZIS,   

4. Správa a prevádzka webového sídla NPZ 

5. Bezpečnosť prevádzky NCZI  ako správcu a prevádzkovateľa NZIS,  

6. Spolupráca pri vytváraní modelu infraštruktúry a jeho aktualizácii,   

7. Zber a vyhodnotenie potrieb a požiadaviek na infraštruktúru, ako aj spätná väzba od 

používateľov infraštruktúry a prípadná aktualizácia plánu či modelu infraštruktúry,  

8. Správa úložísk dokumentov projektov, operatívna a administratívna podpora realizácie 

požiadaviek projektov na pridelenie infraštruktúry, registrácia a archivácia dokumentácie, 

9. Vytváranie príslušných podkladov pre rozhodovanie o rozvoji infraštruktúry,   

10. Správa a prevádzka programového vybavenia pre internetový a intranetový portál NCZI,   

11. Spolupráca pri analýze, dizajne a implementácii programov/ projektov v kompetencii NCZI,   

12. Spolupráca na migrácii komplexných databáz a zabezpečenie technickej pomoci pri ich 

údržbe.   
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Príloha č. 2 
  

Rozsah úloh v oblasti štandardizácie zdravotníckej informatiky  

  

Výkon úloh v oblasti štandardizácie zdravotníckej informatiky  
  

1. Vytváranie štandardov a noriem informatizácie zdravotníctva vo všetkých oblastiach NZIS 

a metodiky pre ich implementáciu,   

2. vypracovávanie stanovísk k predkladaným právnym predpisom rezortu MZ SR a iných 

rezortov za oblasť štandardov a noriem,   

3. vytváranie a prevádzka databáz informácií z oblastí odbornej a klinickej terminológie,   

4. spolupráca s organizáciami zainteresovanými do tvorby a implementácie štandardov 

a noriem,   

5. plnenie úloh Slovenského centra SNOMED CT, 

6. plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Komisii pre štandardizáciu informačných systémov 

verejnej správy  a jej pracovných skupín, 

7. zabezpečenie prevádzky číselníkov zdravotníckej informatiky.  
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Príloha č. 3 

Národné zdravotnícke administratívne registre  
  

NCZI v zmysle §12 ods. 3 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vedie národné zdravotnícke administratívne registre (ďalej len „NZAR“).  

  

Národné zdravotnícke administratívne registre:  
  

1.  NR_PZS  Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  

2.  NR_ZPr  Národný register zdravotníckych pracovníkov  

3 NR_OZsL Národný register organizácií zaobchádzajúcich s liekmi 

  

sú pre Údajovú základňu NZIS a pre výkon zdravotníckej štatistiky zdrojom časti údajov a 

prostredie informačného systému zdravotníckych indikátorov zároveň slúži pre zber vybraných 

údajov do národných zdravotníckych administratívnych registrov.  

  

Zoznam zisťovaní za účelom zberu vybraných údajov pre národné zdravotnícke administratívne 

registre:  

č.  Označenie formulára zisťovania  Názov zisťovania  

1.  R (MZ SR) 8-99  Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov  

2. R_08_99_POTVRDENIE 
Potvrdenie platnosti údajov v Národnom registri zdravotníckych 

pracovníkov k poslednému dňu kalendárneho roka 

  

Údajová základňa inovácie NZAR  
 

Projektové zabezpečenie inovácie NZAR pre potreby Údajovej základne:  

  

1.  

Návrh novelizácie zákona č. 153/2013 Z. z. za účelom  rozšírenia obsahu  a premenovania Národného registra 

organizácií zaobchádzajúcich s liekmi reálne zabezpečujúceho evidenciu administratívnych údajov o všetkých 

organizáciách s osobitnými úlohami v zdravotníctve, zdravotníckej informatike a štatistike – neposkytujúcimi zdravotnú 

starostlivosť, a to za účelom podpory získavania dát a realizáciu Údajovej základne 

2.  
Príprava  a realizácia  II. Fázy integrácie údajov NZAR  Údajovej základne a Informačného systému zdravotníckych 

indikátorov  

3.  Rozvoj a udržiavanie podmienok pre import reálnych údajov Údajovej základne z referenčných zdrojov  

4.  Správa a prevádzka Údajovej základne v súlade s príslušnými právnymi predpismi  

5.  Participácia na legislatívnom zabezpečení inovácie NZAR a nových plánovaných úloh v rámci Údajovej základne  

6. 
Príprava a nasadenie kontrolných a kontrolno-opravných procedúr nad vybranými údajmi NZAR v Informačnom 

systéme zdravotníckych indikátorov 

7. Vytvorenie podmienok pre export registrovaných údajov NZAR z Údajovej základne oprávneným osobám 
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 Príloha č. 4 

Národné zdravotné registre  
  

NCZI v zmysle §12 ods. 3 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vedie národné zdravotné registre (ďalej len „NZR“).  

 

A. Národné zdravotné registre (NZR) so zberom a spracovaním údajov na NCZI  
1. Národný register elektronických zdravotných 

knižiek 
Údaje v rozsahu §5 zákona č. 153/2013 Z. z. 

2. Národný onkologický register                             

Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - 

histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom 

Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - klinicko-epidemiologická 

charakteristika choroby 

Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom – chirurgická liečba/ výkon 

Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom – nechirurgická liečba 

3. Národný register diabetes mellitus  
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti 

Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelí  

4. Národný register vrodených chýb                                                  

Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou 

Hlásenie plodu s vrodenou chybou 

Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou 

5. Národný register chorôb obehovej sústavy 

Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom  

Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti 

Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom 

6. Národný register neurologických chorôb                                                 

Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou 

Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex 

Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Parkinsonova 

choroba 

Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou 

7. Národný register chronických pľúcnych chorôb 

Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc 

Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové 

apnoe) 

Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc 

 

8. Národný register zápalových reumatických chorôb 

(t. č. v riešení) 

Hlásenie o pacientovi so zápalovou reumatickou chorobou 

9. Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie 

ústavnej zdravotnej starostlivosti 

Hlásenie o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej 

zdravotnej starostlivosti – deti 

10. Národný register osôb s podozrením na ich 

zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb na ktorých 

bolo páchané násilie 

Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, 

zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné 

chránené osoby 

11.Národný register tuberkulózy Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou 

12. Národný register asistovanej reprodukcie t. č. v riešení 
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B. NZR s externým sprostredkovateľom zberu a spracovania údajov  

12. Národný artroplastický register 

Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového 

kĺbu 

Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu 

Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného 

kĺbu 

Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu 

Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného 

kĺbu 

Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu 

Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového 

kĺbu 

Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu 

  

  

Rozsah úloh v oblasti národných zdravotných registrov: 

 

1. Zber, evidencia, kontrola hlásení (vrátane urgencií nedodaných hlásených) do jednotlivých  

zdravotných registrov. 

2. Triedenie, kódovanie a zadávanie do informačného systému ISZI: z papierových nosičov 

(najmä onkologický register, ale aj iné registre), z formátovaných Excelov. 

3. Komunikácia so spravodajskými jednotkami, metodické usmernenia. 

4. Spracovanie dát a komplexná viacstupňová analýza (vrátane úmrtí, letality, prežívania).  

5. Spracovanie výstupov z registrov na základe žiadosti zadávateľa (podľa stavu spracúvaných 

údajov). 

6. Aktualizácia formulárov pre hlásenie do registrov vrátane e-verzií (po konzultáciách 

s odbornými garantami registrov). 

7. Koordinácia pracovných stretnutí s garantami a príslušnými odborníkmi s cieľom 

optimalizovať funkčnosť registrov pre objektivizáciu analytických výstupov. 

8. Podieľanie sa na príprave a tvorbe kapitol do správ o zdravotnom stave populácie v SR. 

9. Podieľanie sa na tvorbe analytických publikácií NCZI, na prezentáciách pre odbornú 

verejnosť. 

10. Komplexná revízia (objektivizácia) príčin smrti v SR z listov o prehliadke mŕtveho (pre 

medzinárodné porovnania SR s inými krajinami) do databázy EUROSTAT.  
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Príloha č. 5  
 

Rozsah úloh v oblasti zdravotníckej štatistiky  
   

1. Spracovanie ročných štatistických zisťovaní podľa Vyhlášky ŠÚ SR v platnom znení, ktorou 

je určený Program štátnych štatistických zisťovaní,  

2. spracovanie rezortných štatistických zisťovaní v súlade s príslušnou vyhláškou MZ SR, 

3. spracovanie sledovaných hlásení charakterizujúcich zdravotný stav populácie v súlade 

s príslušnou vyhláškou MZ SR, 

4. stanovenie a dodržiavanie termínov zberu a spracovania,  

5. komunikácia, konzultácia a metodická podpora spravodajským jednotkám pri predkladaní 

štatistických zisťovaní,   

6. spracovanie evidencie a urgencie nedodaných štatistických zisťovaní, 

7. monitorovanie a zabezpečenie spracovania štatistických zisťovaní a štandardných výstupov 

v stanovených termínoch,  

8. archivácia spracovaných výstupov a evidencia archivovaných dátových súborov, 

9. spracovanie návrhov na analýzy štatistických údajov a tvorbu BI reportingových výstupov, 

10. spracovanie a poskytovanie analytických výstupov z dátového skladu NCZI vrátane použitia 

BI reportingových nástrojov pre potreby plnenia Čl. III, bodu 2.3. kontraktu vrátane  

publikačnej činnosti , 

11. organizačná a prevádzková podpora zberu údajov o výkone zdravotníckeho povolania a ich 

import do údajovej základne pre potreby národných zdravotníckych administratívnych 

registrov,  

12. spracovávanie podkladov pre aktualizáciu identifikačných a kontaktných údajov registra 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,   

13. technická podpora pre aktualizáciu národných zdravotníckych administratívnych registrov 

a tvorbu analytických výstupných pohľadov,   

14. spolupráca pri tvorbe odborných textových a tabuľkových častí do zdravotníckej ročenky a 

ďalších publikácií NCZI. 

15. technická podpora pri spracovaní údajov zo Správy o výdavkoch na propagáciu, marketing 

a na peňažné a nepeňažné plnenia v zmysle zák. č. 362/2011 Z.z. a tvorbu výstupných 

pohľadov, 

16. komplexná príprava nových štatistických zisťovaní a pravidelných výstupov podľa zadania 

MZ SR a schváleného PŠŠZ na roky 2018-2020, v kontexte prebiehajúcich úprav vyhlášok 

MZ SR č. 10/2014 a č.44/2014, v nadväznosti na novely príslušnej legislatívy, s následnou 

implementáciou do prevádzky.  

 
Štatistické zisťovania v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 
 

Č. 
Označenie formulára 

štatistického zisťovania 
Názov zisťovania 

1.  A (MZ SR)   1-01  Ročný výkaz o činnosti ambulancie  

2.  A (MZ SR)   2-01  Ročný výkaz o činnosti diabetologickej  ambulancie  

3.  A (MZ SR)   3-01  Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie  

4.  A (MZ SR)   4-01  Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie  

5.  A (MZ SR)   5-01  Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast  
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6.  A (MZ SR)   6-01  Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky  

7.  A (MZ SR)   7-01  Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie  

8.  A (MZ SR)   8-01  Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva  

9.  A (MZ SR)   9-01  Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie  

10.  A (MZ SR) 11-01  Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva  

11.  A (MZ SR) 12-01  Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie  

12.  A (MZ SR) 13-01  Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie  

13.  A (MZ SR) 15-01  Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie  

14.  A (MZ SR) 17-01  Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie  

15.  A (MZ SR) 18-01  Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie  

16.  A (MZ SR) 20-01  Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti    

17.  A (MZ SR) 22-01  Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfuziologickej ambulancie  

18.  A (MZ SR) 25-01  Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej  rehabilitácie                

19. A (MZ SR) 27-01  Ročný výkaz o činnosti  ambulancie klinickej imunológie a alergiológie  

20. C (MZ SR)   1-01  Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny  

21. C (MZ SR)   2-01  Ročný výkaz o činnosti  anesteziológie a intenzívnej medicíny  

22. C (MZ SR)   3-01  Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie  

23. C (MZ SR)   4-01  Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie  

24. J (MZ SR)    1-01  Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti  

25. K (MZ SR)   1-01  Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie  

26. K (MZ SR)   2-01  Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ  

27. K (MZ SR)   4-01  Ročný výkaz o činnosti rádiológie  

28. K (MZ SR)   5-01  Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ  

29. K (MZ SR)   6-01  Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko – protetických pomôcok  

30. K (MZ SR)   7-01  Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie  

31. K (MZ SR)   8-01  Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie  

32. P (MZ SR)   1-01  Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia  

33. P (MZ SR)   2-01  Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach  

34. P (MZ SR)   3-01  Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch  

35. R (MZ SR)   3-01  Ročný výkaz o zdravotníckej technike  

36. T (MZ SR)   1-01  Ročný výkaz o činnosti stacionára  

37. T (MZ SR)   2-01  Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia  

38. E (MZ SR)   1-04  Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve  

39. E (MZ SR)   2-01  Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve  

40. M (MZ SR)  1-01  Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve  

41. M (MZ SR)  2-04   Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a zamestnancoch v zdravotníctve   
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42. M (MZ SR)  3-04  
Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a štátnych zamestnancoch 

v zdravotníctve 

43. M (MZ SR)  4-01  Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve  

44. L (MZ SR)   1-04  
Štvrťročný výkaz o  vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach 

a dietetických potravinách   

45. L (MZ SR)   2-04  

Štvrťročný výkaz o  predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych 

pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného 

poistenia 

46. U (MZ SR)   1-01 Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 

47. Z (MZ SR)   1-12  Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti   

48. Z (MZ SR)   4-12  Správa o rodičke   

49. Z (MZ SR)   5-12  Správa o novorodencovi   

50. Z (MZ SR)   7-12  Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva  

51. Z (MZ SR)   8-12  Hlásenie pohlavnej choroby  

52. Z  (MZ SR)  9-99  Hlásenie o poskytnutí informácii o umelom prerušení tehotenstva  

53. Z (MZ SR) 12-12  Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania  

54. ZS (MZ SR) 1-12  Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti  

55. ZS (MZ SR) 2-12  Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia  

56. ZS (MZ SR) 3-12  Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe  

57. ZS (MZ SR) 4-12  Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti  

 

Zoznam štandardných výstupov NCZI na obdobie od 1.1. 2018 do 31.12.2018 

 

Kód výstupu Názov výstupu 

Organizačná 

zložka, ktorej 

sú údaje 

zasielané 

Termín 

odovzdania 

výstupov 

PA01_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR) 1-01 o činnosti ambulancie - SR 

a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA01_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR) 1-01 o činnosti 

ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA02_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR) 2-01 o činnosti diabetologickej 

ambulancie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA02_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR) 2-01 o činnosti 

diabetologickej ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA03_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR) 3-01 o činnosti ambulancie 

pneumológie a ftizeológie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA03_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR) 3-01 o činnosti 

ambulancie pneumológie a ftizeológie 
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA04_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR) 4-01 o činnosti psychiatrickej 

ambulancie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA04_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR) 4-01 o činnosti 

psychiatrickej ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA05_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR )5-01 o činnosti všeobecnej 

ambulancie pre deti a dorast - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA05_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR )5-01 o činnosti 

všeobecnej ambulancie pre deti a dorast  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA06_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 6-01 o činnosti oddelenia 

lekárskej genetiky - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018 

PA06_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 6-01 o činnosti 

oddelenia lekárskej genetiky  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  



18  

  

PA07_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 7-01 o činnosti gynekologicko-

pôrodníckej ambulancie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA07_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 7-01 o činnosti 

gynekologicko-pôrodníckej ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA08_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 8-01 o činnosti ambulancie 

zubného lekárstva - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA08_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 8-01 o činnosti 

ambulancie zubného lekárstva 
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA09_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 9-01 o činnosti 

dermatovenerologickej ambulancie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA09_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 9-01 o činnosti 

dermatovenerologickej ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA11_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 11-01 o činnosti 

telovýchovného lekárstva - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA11_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 11-01 o činnosti 

telovýchovného lekárstva  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA12_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 12-01 o činnosti chirurgickej 

ambulancie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA12_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 12-01 o činnosti 

chirurgickej ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA13_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 13-01 o činnosti nefrologickej 

ambulancie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA13_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 13-01 o činnosti 

nefrologickej ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA15_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 15-01 o činnosti 

oftalmologickej ambulancie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA15_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 15-01 o činnosti 

oftalmologickej ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA17_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 17-01 o činnosti kardiologickej 

ambulancie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA17_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 17-01 o činnosti 

kardiologickej ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA18_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 18-01 o činnosti neurologickej 

ambulancie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA18_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 18-01 o činnosti 

neurologickej ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA20_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 20-01 o činnosti agentúry 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA20_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 20-01 o činnosti 

agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA22_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 22-01 o činnosti 

hematologickej a transfúziologickej ambulancie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA22_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 22-01 o činnosti 

hematologickej a transfúziologickej ambulancie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA25_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 25-01 o činnosti fyziatrie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA25_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 25-01 o činnosti 

fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA27_SUM_UOU  Sumár z výkazu A (MZ SR ) 27-01 o činnosti ambulancie 

klinickej imunológie a alergológie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PA27_UDAJE  Primárne údaje z výkazu A (MZ SR ) 27-01 o činnosti 

ambulancie klinickej imunológie a alergiológie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PC01_SUM_UOU  Sumár z výkazu C (MZ SR ) 01-01 o činnosti nukleárnej 

medicíny - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PC01_UDAJE  Primárne údaje z výkazu C (MZ SR ) 01-01 o činnosti 

nukleárnej medicíny  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PC02_SUM_UOU  Sumár z výkazu C (MZ SR ) 02-01 o činnosti anesteziológie 

a intenzívnej medicíny  - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PC02_UDAJE  Primárne údaje z výkazu C (MZ SR ) 02-01 o činnosti 

anesteziológie a intenzívnej medicíny   
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  
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PC03_SUM_UOU  Sumár z výkazu C (MZ SR ) 03-01 o činnosti radiačnej 

onkológie  - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PC03_UDAJE  Primárne údaje z výkazu C (MZ SR ) 03-01 o činnosti 

radiačnej onkológie   
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PC04_SUM_UOU  Sumár z výkazu C (MZ SR ) 04-01 o činnosti klinickej 

onkológie  - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PC04_UDAJE  Primárne údaje z výkazu C (MZ SR ) 04-01 o činnosti 

klinickej onkológie   
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PE01_SUM_UPZS  Sumár z výkazu E (MZ SR ) 1-04 o ekonomike organizácií v 

zdravotníctve - SR a kraje  

gen. riaditeľ 

Sekcie 

financovania  

75 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

PE01_UDAJE  Primárne údaje z výkazu  E (MZ SR ) 1-04 o ekonomike 

organizácií v zdravotníctve  

gen. riaditeľ 

Sekcie 

financovania  

75 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

PE02_SUM_UPZS  Sumár z výkazu E (MZ SR ) 2-01 o ekonomike organizácií v 

zdravotníctve - SR a kraje  

gen. riaditeľ 

Sekcie 

financovania  
31.7.2018 1) 

PE02_UDAJE  Primárne údaje z výkazu E (MZ SR ) 2-01 o ekonomike 

organizácií v zdravotníctve  

gen. riaditeľ 

Sekcie 

financovania  
31.7.2018 1) 

PE0102_SUM_UPZS  Sumár z výkazov E (MZ SR) 1-04 a E (MZ SR ) 2-01 o 

ekonomike organizácií v zdravotníctve - SR a kraje  

gen. riaditeľ 

Sekcie 

financovania  
31.7.2018 1) 

PE0102_UDAJE  Primárne údaje výkazov E (MZ SR) 1-04 a E (MZ SR ) 2-01 

o ekonomike organizácií v zdravotníctve  

gen. riaditeľ 

Sekcie 

financovania  
31.7.2018 1) 

PJ01_SUM_UOU  Sumár z výkazu J (MZ SR ) 01-01 o jednodňovej 

starostlivosti - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PJ01_UDAJE  Primárne údaje z výkazu J (MZ SR ) 01-01 o jednodňovej 

starostlivosti  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK01_SUM_UOU  Sumár z výkazu K (MZ SR ) 01-01 o činnosti laboratória 

klinickej biochémie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK01_UDAJE  Primárne údaje z výkazu K (MZ SR ) 01-01 o činnosti 

laboratória klinickej biochémie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK02_SUM_UOU  Sumár z výkazu K (MZ SR ) 02-01 o činnosti hematológie a 

transfuziológie - pracovisko SVLZ - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK02_UDAJE  Primárne údaje z výkazu K (MZ SR ) 02-01 o činnosti 

hematológie a transfuziológie - pracovisko SVLZ  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK04_SUM_UOU  Sumár z výkazu K (MZ SR ) 04-01 o činnosti rádiológie - 

SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK04_UDAJE  Primárne údaje z výkazu K (MZ SR ) 04-01 o činnosti 

rádiológie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK05_SUM_UOU  Sumár z výkazu K (MZ SR ) 05-01 o činnosti fyziatrie a 

rehabilitácie - pracovisko SVLZ - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK05_UDAJE  Primárne údaje z výkazu K (MZ SR ) 05-01 o činnosti 

fyziatrie a rehabilitácie - pracovisko SVLZ  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK06_SUM_UOU  Sumár z výkazu K (MZ SR ) 06-01 o činnosti výdajne 

ortopedicko-protetických pomôcok - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK06_UDAJE  Primárne údaje z výkazu K (MZ SR ) 06-01 o činnosti 

výdajne ortopedicko-protetických pomôcok  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK07_SUM_UOU  Sumár z výkazu K (MZ SR ) 07-01 o činnosti laboratória 

klinickej imunológie a alergológie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK07_UDAJE  Primárne údaje z výkazu K (MZ SR ) 07-01 o činnosti 

laboratória klinickej imunológie a alergiológie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK08_SUM_UOU  Sumár z výkazu K (MZ SR ) 08-01 o činnosti patologickej 

anatómie - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PK08_UDAJE  Primárne údaje z výkazu K (MZ SR ) 08-01 o činnosti 

patologickej anatómie  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PL01_UDAJE  
Sumár z výkazu L (MZ SR ) 01-04 o vydaných humánnych 

liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických 

potravinách  

gen. riaditeľ 

Sekcie farmácie  

75 dní po 

ukončení 

štvrťroka  
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PL02_UDAJE  

Primárne údaje a sumár z výkazu L (MZ SR ) 02-04 

o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, 

zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách 

uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia  

gen. riaditeľ 

Sekcie farmácie 
65 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

PM01_SUM_UPZS  Sumár z výkazu M (MZ SR ) 1-01 o počte a štruktúre 

pracovníkov v zdravotníctve  - SR a kraje  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  
31.8.2018  

PM01_UDAJE  Primárne údaje z výkazu M (MZ SR ) 1-01 o počte a 

štruktúre pracovníkov v zdravotníctve   

gen. tajomník 

služobného 

úradu  
31.8.2018  

VM02_SUM  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - triedenie podľa pohlavia  
gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_MZ_F  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ a zakladateľ: 

MZ SR, podľa spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_MZ_PF  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ a zakladateľ: 

MZ SR, podľa právnej formy  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_MZ_PFF  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ a zakladateľ: 

MZ SR, podľa právnej formy, spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_MZ_PFS

K  

Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ a zakladateľ: 

MZ SR, podľa právnej formy, druhu poskytovanej ZS  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_MZ_PFS

K 
F  

Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ a zakladateľ: 

MZ SR, podľa právnej formy, druhu poskytovanej ZS, 

spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_NF_F  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ: NOFILTER, 

podľa spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_NF_PF  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ:  
NOFILTER, podľa právnej formy  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_NF_PFF  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ: NOFILTER, 

podľa právnej formy, spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_NF_PFS

K  

Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ:  
NOFILTER, podľa právnej formy, druhu poskytovanej ZS  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_NF_PFSK 
F  

Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ:  
NOFILTER, podľa právnej formy, druhu poskytovanej ZS, 

spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_SP  Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve 

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_VC_F  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ: všetci okrem 

MZ SR, podľa spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_VC_PF  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ: všetci okrem 

MZ SR, podľa právnej formy  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_VC_PFF  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ: všetci okrem 

MZ SR, podľa právnej formy, spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_SUM_VC_PFS

K  

Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ: všetci okrem 

MZ SR, podľa právnej formy, druhu poskytovanej ZS  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  
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VM02_SUM_VC_PFS

K 
F  

Sumár z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových prostriedkoch 

a zamestnancoch v zdravotníctve - zriaďovateľ: všetci okrem 

MZ SR, podľa právnej formy, druhu poskytovanej ZS, 

spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_KRAJ_V

M 
03  

Analýza M2, M3 kraje  
gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_MZ_F  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ a zakladateľ: MZ SR, podľa 

spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_MZ_PF  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ a zakladateľ: MZ SR, podľa 

právnej formy  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_MZ_PFF  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ a zakladateľ: MZ SR, podľa 

právnej formy a spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_MZ_PFS

K  
Analýza M2, M3 - zriaďovateľ a zakladateľ: MZ SR, podľa 

právnej formy a druhu poskytovanej ZS  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  
VM02_TBA_MZ_PFS

K 
F  

Analýza M2, M3 - zriaďovateľ a zakladateľ: MZ SR, podľa 

právnej formy a druhu poskytovanej ZS a spôsobu 

financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_NF_F  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ: NOFILTER, podľa spôsobu 

financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_NF_PF  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ: NOFILTER, podľa právnej 

formy  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_NF_PFF  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ: NOFILTER, podľa právnej 

formy a spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_NF_PFSK  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ: NOFILTER, podľa právnej 

formy a druhu poskytovanej ZS  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_NF_PFSK 
F  

Analýza M2, M3 - zriaďovateľ: NOFILTER, podľa právnej 

formy a druhu poskytovanej ZS a spôsobu financovania  
gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_SR  Analýza M02, M03 Detail  
gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_VC_F  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ: všetci okrem MZ SR, podľa 

spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_VC_PF  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ: všetci okrem MZ SR, podľa 

právnej formy  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_VC_PFF  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ: všetci okrem MZ SR, podľa 

právnej formy a spôsobu financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_VC_PFSK  Analýza M2, M3 - zriaďovateľ: všetci okrem MZ SR, podľa 

právnej formy a druhu poskytovanej ZS  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_TBA_VC_PFSK 
F  

Analýza M2, M3 - zriaďovateľ: všetci okrem MZ SR, podľa 

právnej formy a druhu poskytovanej ZS a spôsobu 

financovania  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_UDAJE  
Primárne údaje z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových 

prostriedkoch a zamestnancoch v zdravotníctve - triedenie 

podľa pohlavia  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM02_UDAJE_SP  Primárne údaje z výkazu M (MZ SR) 2-04 o mzdových 

prostriedkoch a zamestnancoch v zdravotníctve 

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  
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VM03_SUM  
Sumár z výkazu M (MZ SR) 3-04 o mzdových prostriedkoch 

a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve - triedenie podľa 

pohlavia  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM03_SUM_SP  Sumár z výkazu M (MZ SR) 3-04 o mzdových prostriedkoch 

a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve 

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

VM03_UDAJE  
Primárne údaje z výkazu M (MZ SR) 3-04 o mzdových 

prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve - 

triedenie podľa pohlavia  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

PM03_UDAJE_SP  Primárne údaje z výkazu M (MZ SR) 3-04 o mzdových 

prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve 

gen. tajomník 

služobného 

úradu  

45 dní po 

ukončení 

štvrťroka  

PM04_SUM_UPZS  Sumár z výkazu M (MZ SR ) 4-01 o počte a štruktúre 

štátnych zamestnancov v zdravotníctve  - SR a kraje  

gen. tajomník 

služobného 

úradu  
31.8.2018  

PM04_UDAJE  Primárne údaje z výkazu M (MZ SR ) 4-01 o počte a 

štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve   

gen. tajomník 

služobného 

úradu  
31.8.2018  

PP01_SUM_UZZ  Sumár z výkazu P (MZ SR ) 01-01 o posteľovom fonde 

zdravotníckeho zariadenia  - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.7.2018  

PP01_TAB_UZZ_UTV  Posteľový fond - kumulované údaje v triedení Územie ZZ, 

Odborný útvar  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.7.2018  

PP01_TAB_ZZ_UTV  Posteľový fond - kumulované údaje v triedení Zariadenie, 

Odborný útvar  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.7.2018  

PP01_TAB_ZZ_DRUH Posteľový fond – kumulované údaje v triedení podľa druhu 

Zariadenia 
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia 
31.7.2018 

PP01_UDAJE  Primárne údaje z výkazu P (MZ SR ) 01-01 o posteľovom 

fonde zdravotníckeho zariadenia   
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.7.2018  

PP02_SUM_UOU  Sumár z výkazu P (MZ SR ) 02-01 o chirurgických 

výkonoch v posteľových oddeleniach - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PP02_UDAJE  Primárne údaje z výkazu P (MZ SR ) 02-01 o chirurgických 

výkonoch v posteľových oddeleniach  
gen. riaditeľ  
Sekcie zdravia  

31.8.2018  

PP03_SUM_UZZ  Sumár z výkazu P (MZ SR ) 03-01 o prírodných liečebných 

kúpeľoch - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PP03_UDAJE  Primárne údaje z výkazu P (MZ SR ) 03-01 o prírodných 

liečebných kúpeľoch  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PR03_SUM Sumár z výkazu R (MZ SR) 3-01 o zdravotníckej technike gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia 
31.8.2018 

PS01_SUM Výstup o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia 
30.10.2018 

PT01_SUM_UOU  Sumár z výkazu T (MZ SR ) 1-01 o činnosti stacionára - SR 

a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018 

PT01_UDAJE  Primárne údaje z výkazu T (MZ SR ) 1-01 o činnosti 

stacionára  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PT02_SUM_UOU  Sumár z výkazu T (MZ SR ) 2-01 o činnosti stacionára 

v odbore nefrológia - SR a kraje  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PT02_UDAJE  Primárne údaje z výkazu T (MZ SR ) 2-01 o činnosti 

stacionára v odbore nefrológia 
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
31.8.2018  

PU01_SUM 
Sumár z výkazu U (MZ SR) 1-01 o cezhraničnej zdravotnej 

starostlivosti 

gen. riaditeľ 

Sekcie 

financovania 

31.7.2018 

PU01_UDAJE 
Primárne údaje z výkazu U(MZ SR) 1-01 o cezhraničnej 

zdravotnej starostlivosti 

gen. riaditeľ 

Sekcie 

financovania 

31.7.2018 

VZ01_SUM  Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 1-12 Hlásenie 

o prijatí do ústavnej starostlivosti (SR)  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
Údaje 

odovzdávané 

formou 

publikačných 

výstupov 

v zmysle 

edičného 

VZ01_TAB_EA  
Z (MZ SR) 1-12 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti 

podľa Základné Ochorenie (30 najčastejších príčin) – 

Ekonomická Aktivita  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ01_TAB_ZP  Z (MZ SR) 1-12 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti 

podľa - Zdravotná Poisťovňa  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
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VZ01_UDAJE  Anonymizované údaje zo zisťovania Z (MZ SR) 1-12 

Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti 
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
plánu NCZI, 

resp. v inej 

forme na 

požiadanie  po 

ukončení ich 

spracovania. 

VZ04_SUM_UTB  
Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 4-12 Správa o 

rodičke - územie trvalého bydliska (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ04_SUM_UZZ  
Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 4-12 Správa o 

rodičke - územie zdravotníckeho zariadenia (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ04_TAB_KOMPLT

E 
H  

Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke podľa ÚzemieTB (SR a 

kraje) - VekováSkupina/KomplikácieVTehotenstve  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ04_TAB_PREDTEH  
Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke podľa ÚzemieTB (SR a 

kraje) - VekováSkupina/PredchádzajúceTehotenstvá  
gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ04_TAB_RS  
Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke podľa ÚzemieTB (SR a 

kraje) - VekováSkupina-RodinnýStav  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ04_TAB_SPOSPOR  
Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke podľa ÚzemieTB (SR a 

kraje) - VekováSkupina-SpôsobPôrodu  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ04_TAB_VYSETR  
Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke podľa ÚzemieTB (SR a 

kraje) - VýsledokVyšetrenia  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ04_TAB_VZD  
Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke podľa ÚzemieTB (SR a 

kraje) - VekováSkupina-Vzdelanie  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ04_UDAJE  
Anonymizované údaje zo zisťovania Z (MZ SR) 4-12 Správa 

o rodičke  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ05_SUM_UTB  
Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 5-12 Správa o 

novorodencovi - územie trvalého bydliska (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ05_SUM_UZZ  

Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 5-12 Správa o 

novorodencovi - územie zdravotníckeho zariadenia (SR a 

kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ05_TAB_GV_DL  
Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi podľa 

GestačnýVek-Dĺžka  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ05_TAB_GV_HM  
Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi podľa 

GestačnýVek-Hmotnosť  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ05_TAB_HM  
Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi podľa 

VekováSkupinaMatky-Hmotnosť  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ05_TAB_CHORKO 

MP  

Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi podľa Hmotnosť-

ChorobyKomplikácie  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ05_TAB_LIECBA  
Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi podľa Hmotnosť-

Liečba  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ05_TAB_LIECBAS

A LA  

Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi podľa 

HmotnosťVitalita-LiečbaNaSále  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ05_UDAJE  
Anonymizované údaje zo zisťovania Z (MZ SR) 5-12 Správa 

o novorodencovi  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ07_SUM_UTB  

Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie 

o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva - 

územie trvalého bydliska (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ07_SUM_UZZ  

Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie 

o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva - 

územie zdravotníckeho zariadenia (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ07_TAB_UTB  

Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom 

prerušení tehotenstva podľa ÚzemieTB (SR a kraje) - 

PrepočítanéUkazovatele  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ07_TAB_UTB_PP  

Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom 

prerušení tehotenstva podľa ÚzemieTB (SR a kraje) - 

PočetPôrodovPredPotratom  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ07_TAB_UTB_PSP  

Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom 

prerušení tehotenstva podľa ÚzemieTB (SR a kraje) - 
PočetSpontánnychPotratovPredPotratom  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ07_TAB_UTB_PT  

Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom 

prerušení tehotenstva podľa ÚzemieTB (SR a kraje) –

VekováSkupina-PredchádzajúceTehotnosti  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ07_TAB_UTB_PUP 
T  

Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom 

prerušení tehotenstva podľa ÚzemieTB (SR a kraje) - 

PočetUPTPredPotratom  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
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VZ07_TAB_UTB_RS  

Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom 

prerušení tehotenstva podľa ÚzemieTB (SR a kraje) –

RodinnýStav-VnútromaternicováAntikoncepcia  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ07_TAB_UTB_VS_

P ZD  

Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom 

prerušení tehotenstva podľa ÚzemieTB (SR a kraje) –

VekováSkupina-PočetŽivonarodenýchPredPotratom  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ07_TAB_UTB_VZD  

Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom 

prerušení tehotenstva podľa ÚzemieTB (SR a kraje) -

Vzdelanie  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ07_UDAJE  

Anonymizované údaje zo zisťovania Z (MZ SR) 7-12 

Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení 

tehotenstva 

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ08_SUM_UTB  
Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie 

pohlavnej choroby  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ08_TAB_POHL_DR 
L  

Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby podľa 

ÚzemieTB (SR a kraje) – Pohlavie-DruhLiečenia  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ08_TAB_POHL_DR 

O_VS  

Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby podľa 

ÚzemieTB (SR a kraje) – Pohlavie-DruhOchorenia-

VekováSkupina2  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ08_TAB_POHL_DR 
P  

Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby podľa 

ÚzemieTB (SR a kraje) – Pohlavie-DruhPacienta  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ08_TAB_POHL_EA  
Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby podľa 

ÚzemieTB (SR a kraje) – Pohlavie-EkonomickáAktivita  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ08_TAB_POHL_GR 

AV  

Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby podľa 

ÚzemieTB (SR a kraje) – Pohlavie-Gravidita  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ08_TAB_POHL_RS  
Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby podľa 

ÚzemieTB (SR a kraje) – Pohlavie-RodinnýStav  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ08_TAB_UTB_POH 
L  

Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby podľa 

ÚzemieTB (SR a kraje) – Pohlavie-PrepočítanéUkazovatele  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ08_UDAJE  
Anonymizované údaje zo zisťovania Z (MZ SR) 8-12 

Hlásenie pohlavnej choroby  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ12_SUM_UZZ  

Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie 

choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania - 

územie zdravotníckeho zariadenia (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ12_TAB_CHP_DG  

Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania alebo 

ohrozenia chorobou z povolania podľa ÚzemieZZ-Pohlavie-

ZoznamChorôb-Dg  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ12_TAB_CHP_KZP  

Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania alebo 

ohrozenia chorobou z povolania podľa ÚzemieZZ-Pohlavie-

ZoznamChorôb-KlasifikZamestnania  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ12_TAB_CHP_OKE 
C  

Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania alebo 

ohrozenia chorobou z povolania podľa ÚzemieZZ-Pohlavie- 
ZoznamChorôb-OKEČ  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ12_TAB_USO_VS_

P OHL  

Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania alebo 

ohrozenia chorobou z povolania podľa ÚzemieSO-Pohlavie- 
VekováSkupina  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZ12_UDAJE  

Anonymizované údaje zo zisťovania Z (MZ SR) 12-12 

Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z 

povolania  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS1_SUM_UTB  

Základné počty zo zisťovania ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o 

pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti - územie 

trvalého bydliska (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS1_SUM_UZZ  

Základné počty zo zisťovania ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o 

pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti- územie 

zdravotníckeho zariadenia (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS1_TAB_CAS  

ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej 

psychiatrickej starostlivosti podľa ÚzemieZZ-Pohlavie-

SkupinaDg-ČasOdPredchHosp  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS1_TAB_DLHOSP  

ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej 

psychiatrickej starostlivosti podľa ÚzemieZZ-Pohlavie-

SkupinaDg-DĺžkaPobytu  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
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VZS1_TAB_KONTAK

T  

ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej 

psychiatrickej starostlivosti podľa ÚzemieZZ-Pohlavie-

SkupinaDg-KontaktSoZar  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS1_TAB_POPREP  

ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej 

psychiatrickej starostlivosti podľa ÚzemieZZ-Pohlavie-

SkupinaDg-PrepustenieKam-StarostlivosťPoPrep  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS1_TAB_PS  

ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej 

psychiatrickej starostlivosti podľa ÚzemieZZ-Pohlavie-

VekováSkupina-SkupinaDg-PracovnýStav  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS1_TAB_RS  

ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej 

psychiatrickej starostlivosti podľa ÚzemieZZ-Pohlavie-

VekováSkupina-SkupinaDg-RodinnýStav  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS1_TAB_VZD  

ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej 

psychiatrickej starostlivosti podľa ÚzemieZZ-Pohlavie-

VekováSkupina-SkupinaDg-Vzdelanie  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS1_TAB_DG 

ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej 

psychiatrickej starostlivosti podľa ÚzemieZZ-Pohlavie-

VekováSkupina-Dg-PrijatiePacienta 

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia 

VZS1_UDAJE  
Anonymizované údaje zo zisťovania ZS (MZ SR) 1-12 

Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_SUM_UTB  

Základné počty zo zisťovania ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie 

príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia - územie 

trvalého bydliska (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_SUM_UZZ  

Základné počty zo zisťovania ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie 

príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia - územie 

zdravotníckeho zariadenia (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_TAB_DEN_HO

D  

ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného 

sebapoškodenia podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-Pohlavie-

DeňVTýždni-HodinaVykonaniaČinu  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_TAB_MESIAC  

ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného 

sebapoškodenia podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-Pohlavie-

VekováSkupina-MesiacVykonaniaČinu  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_TAB_MIESVY

K  

ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného 

sebapoškodenia podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-Pohlavie-

VekováSkupina-MiestoVykonania  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_TAB_MOTIV  

ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného 

sebapoškodenia podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-Pohlavie-

VekováSkupina-Motív  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_TAB_PS  

ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného 

sebapoškodenia podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-Pohlavie-

PsychDiagnóza-PracovnýStav  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_TAB_PSYCHD

G  

ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného 

sebapoškodenia podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-Pohlavie-

SkupinaPsychDiagnóz  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_TAB_RS  

ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného 

sebapoškodenia podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-Pohlavie-

VekováSkupina-RodinnýStav  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_TAB_SPVYK  

ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného 

sebapoškodenia podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-Pohlavie-

VekováSkupina-SpôsobVykonania  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_TAB_VZD  

ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného 

sebapoškodenia podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-Pohlavie-

VekováSkupina-Vzdelanie  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS2_UDAJE  
Anonymizované údaje zo zisťovania ZS (MZ SR) 2-12 

Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS3_SUM  
Základné počty zo zisťovania ZS (MZ SR) 3-12 Hlásenie o 

ukončenej kúpeľnej liečbe  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS3_TAB_PS  
ZS (MZ SR) 3-12 Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe 

podľa Pohlavie-PracovnýStav  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS3_TAB_VYSLIEC  
ZS (MZ SR) 3-12 Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe 

podľa Pohlavie-IndikačnáSkupina-VýsledokLiečenia  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  
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VZS3_UDAJE  
Anonymizované údaje zo zisťovania ZS (MZ SR) 3-12 

Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS4_SUM_UTB  

Základné počty zo zisťovania ZS (MZ SR) 4-12  
Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti - územie 

trvalého bydliska (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS4_SUM_UZZ  

Základné počty zo zisťovania ZS (MZ SR) 4-12  
Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti - územie 

zdravotníckeho zariadenia (SR a kraje)  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS4_TAB_KDE  

ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo 

závislosti podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-VekováSkupina-

Pohlavie-SkupinaDrog-SpôsobŽivotaKde  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS4_TAB_PREDCHL 
IEC  

ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo 

závislosti podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-VekováSkupina-

Pohlavie-SkupinaDrog-PredchádzajúcaLiečba  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS4_TAB_PS  

ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo 

závislosti podľa ÚzemieTB (SR a kraje)- 
VekováSkupina-Pohlavie-SkupinaDrog-PracovnýStav  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS4_TAB_RS  

ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo 

závislosti podľa ÚzemieTB (SR a kraje)-VekováSkupina-

Pohlavie-SkupinaDrog-RodinnýStav  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS4_TAB_SEKD  

ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo 

závislosti podľa ÚzemieTB (SR a kraje)- 
SkupinaDrog-PriemernýVek-F19-SekundárneDrogy  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS4_TAB_SKYM  

ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo 

závislosti podľa ÚzemieTB (SR a kraje)- 
VekováSkupina-Pohlavie-SkupinaDrog-SpôsobŽivotaSKým  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS4_TAB_VZD  

ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo 

závislosti podľa ÚzemieTB (SR a kraje)- 
VekováSkupina-Pohlavie-SkupinaDrog-Vzdelanie  

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

VZS4_UDAJE  
Anonymizované údaje zo zisťovania ZS (MZ SR) 4-12 

Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti 

gen. riaditeľ 

Sekcie zdravia  

 

Poznámka:  

1) V nadväznosti na možnosť odkladu podania daňových priznaní za rok 2017 je možné, že k danému termínu budú 

údaje predbežné. V tom prípade budú definitívne údaje zaslané mesiac po termíne predloženia daňových priznaní 

v zmysle platnej legislatívy (predpoklad k 31.10.2018). 
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Príloha č. 6 

 

Rozsah úloh v oblasti prípravy štatistických výstupov pre EMCDDA (v oblasti 

drog a drogovej závislosti) 
 

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 

o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť plní Národné monitorovacie 

centrum pre drogy (ďalej len „NMCD“) ako organizačná zložka MZ SR úlohy v oblasti 

monitorovania stavu drogovej problematiky na Slovensku.  

 

Národné centrum zdravotníckych informácií predkladá v súlade s metodickými usmerneniami 

ohľadom obsahu a štruktúry sledovaných informácií, ktoré sú súčasťou ročne uzatváranej 

grantovej zmluvy (GA.18.RTX.023.1.0) údaje do požadovaných výstupov pre splnenie úloh 

NMCD:  

- údaje do štandardnej tabuľky ST24 (prístup do liečby) 

- údaje do štandardnej tabuľky ST34 – TDI (indikátor dopytu po liečbe). 

Rozpis plánovaných výdavkov na zabezpečenie podkladov pre splnenie úloh NMCD:  

 

Plánované výdavky Suma  s DPH 

Mzdy a odvody  3 000 € 

Tovary a služby 0 € 

Spolu 3 000 € 

 

V cene prác je zahrnutá aktualizácia spracovania v zmysle aktuálnych požiadaviek EMCDDA 

vyplývajúcich z revízie dát kľúčového indikátora TDI. 
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Príloha č. 7 

 

Rozsah stálych a špecifických úloh v oblasti knižnično-informačných služieb 
  

 Poskytovanie relevantných a autorizovaných informácií a dokumentov lekárom a ďalším 

zdravotníckym pracovníkom, vedeckým pracovníkom, študentom vysokých a stredných 

škôl, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti s cieľom podporovať a dopĺňať 

infraštruktúru vzdelávania v zdravotníctve. 

 Zabezpečovanie kultúrnej, informačnej a vzdelávacej komplexnej knižničnej činnosti 

zameranej na: 

- systematické zhromažďovanie, odborné spracovávanie, uchovávanie a ochranu 

špecializovaného knižničného fondu a jeho sprístupňovanie svojim registrovaným 

používateľom. Knižnica plní funkciu konzervačnej knižnice z oblasti lekárskych vied 

a zdravotníctva, 

- poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb svojim registrovaným 

používateľom, najmä lekárom, vedeckým pracovníkom, farmaceutom, študentom 

vysokých a stredných škôl a ďalším zdravotníckym pracovníkom, 

- bibliografické spracovávanie a uchovávanie národnej produkcie lekárskej 

a zdravotníckej literatúry, 

- budovanie medicínskych databáz Bibliographia medica Slovaca (BMS) a citačnej 

bázy CiBaMed, 

- vytváranie a aktualizáciu slovenskej verzie medzinárodného medicínskeho tezaura 

Medical Subject Headings (MeSH), 

- sprístupňovanie vlastných bibliografických databáz a zabezpečovanie prístupu 

k voľne dostupným a licencovaným databázam poskytujúcim autorizované 

medicínske a zdravotnícke informácie. 

 Plnenie funkcie Dokumentačného strediska Svetovej zdravotníckej organizácie 

v Slovenskej republike a funkcie Depozitnej knižnice Svetovej zdravotníckej organizácie. 

 

 V rámci svojej špecializácie je metodickým a štatistickým pracoviskom systému 

lekárskych knižníc v SR v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

 

 Knižnica pri plnení svojho poslania spolupracuje s knižnicami v SR i v zahraničí, 

vysokými školami, odbornými inštitúciami, zdravotníckymi zariadeniami a stavovskými 

združeniami. 
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Príloha č. 8 

Rozsah úloh v oblasti segmentovej architektonickej kancelárie 
 

Architektonická kancelária spravuje a riadi tzv. segmentovú enterprise architektúru. Je metodicky 

riadiacim a dohľadovým orgánom pre ďalšiu úroveň architektúry VS tzv. segmentovú architektúru 

a tiež pre architektúry riešení, ktoré predstavujú architektúry príslušných projektov.  

 

Výkon úloh v oblasti metodickej podpory segmentovej enterprise architektúry 

Úlohy, ktoré pomáhajú rozvíjať a udržiavať rámec architektonických schopností. 

1. Vytváranie štandardov a noriem procesov a zodpovedností segmentovej architektúry 

2. Správa architektonického repozitára v oblastiach príslušného segmentu 

2.1 Definovanie a rozvoj architektonických vzorov 

2.2 Definovanie a rozvoj modelovacích šablón 

2.3 Podpora pri využívaní centrálneho repozitára 

3. Metodická podpora pri riešení architektúry organizácii rezortu zdravotníctva 

 

Výkon úloh v oblasti budovania a rozvoja segmentovej architektúry 

Za segmentovú architektúru zodpovedajú segmentoví architekti povinnej osoby. Tí zároveň 

vykonávajú dohľad (v súčinnosti s AKVS) nad architektúrami riešení a samotnými riešeniami 

v rámci daného segmentu. 

1. Správa centrálnej architektúry. Segmentový architekt spolupracuje pri procese dohľadu 

a správnom a pravdivom vyplňovaní kontrolných zoznamov architektonického dohľadu. 

2. Správa a rozvoj architektonickej vízie. Segmentový architekt posudzuje súlad vízie 

architektúry riešenia so segmentovou architektúrou. 

3. Správa a rozvoj strategickej roadmapy. Segmentový architekt spolupracuje pri procese 

dohľadu a správnom a pravdivom vyplňovaní kontrolných zoznamov architektonického 

dohľadu. 

4. Dohľad nad súladom s centrálnou architektúrou. 

 

Výkon úloh v oblasti podpory projektov 

Architektonický dohľad programov a projektov. 

1. Segmentový architekt posudzuje súlad architektúry riešenia a realizačného plánu  – 

predkladaného ako ŠU, alebo koncepcie riešenia – so segmentovou architektúrou. 

2. Počas implementácie – architektonický dohľad sa riadi podľa výstupov a míľnikov 

definovaných v štandarde riadenia projektov. Segmentový architekt posudzuje súlad 

implementácie so segmentovou architektúrou. 

3. Pri formálnom odovzdaní riešenia dodávateľom a akceptácií segmentový architekt posudzuje 

súlad odovzdaného riešenia so segmentovou architektúrou. 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


