
Identifikátor

Názov

Anglický názov

Kód 

Verzia 

Akronym

Popis

Okruh

Dĺžka kľúča

Počet položiek

Štandard verejnej správy

Použitý v registri organizácií

Vytvorený z hierarchie

Predchodca

Čiastkový

Legislatívna opora

Gestor

Kontakt

Frekvencia zmien

Umiestnenie

Dátový formát

Slovensky v  XML Spresňujúce informácie a podmienky
Názov číselníka

Povinný

codingSchemeName Stručný a zrozumiteľný názov číselníka popisujúci jeho obsah. 

[Formát reprezentácie: Dátový typ "Lokalizovaný dátový prvok s 

históriou" vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým 

písmenom.] 

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

[Poznámky: Číselník musí obsahovať najmenej jednu položku 

číselníka.]

OID

Povinný

oid Jedinečný identifikátor číselníka. 

[Formát reprezentácie: Numerický reťazec tvorený numerickými 

znakmi. Je generovaný automatizovane z údajovej základne.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Kód 

Povinný

codeValue Jedinečný kód položky číselníka. 

[Formát reprezentácie: Numerický reťazec tvorený 11 

numerickými znakmi. Je generovaný automatizovane z údajovej 

základne.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

DÁTOVÉ PRVKY NA POPIS ČÍSELNÍKA

1.3.158.00165387.100.10.52

Laboratórne položky

The Laboratory items

10.0

Definuje zoznam jednotlivých laboratórnych testov, ktoré je možné požadovať 

v žiadankách a evidovať v lab. výsledkoch. Definuje jednotlivé testy, nie sady testov.  

4-10

10520

nie

nie

nie

ad-hoc

www.nczisk.sk 

XML, XLS
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Názov

Povinný

displayName Stručný a zrozumiteľný názov položky číselníka. 

[Formát reprezentácie: Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu 

max 200 znakov.] 

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] 

Popis

Povinný

Popis Obsahuje doplňujúce informácie položky ak je to potrebné. 

[Formát reprezentácie: Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu 

max 2000 znakov.] 

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

[Poznámky: Údajová základňa nemá povinnosť pracovať s 

Popisom číselníka. Dôležítý údaj o číselníku je OID číselníka.]

Skratka

Povinný

Skratka Obsahuje skrátenú formu slova alebo slov vytvorených zo slov v 

Názve alebo Popisu, može obsahovať aj numerickú hodnotu.

[Formát reprezentácie: Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu 

max 100 znakov.] 

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

Verzia 

Povinný

codingSchemeVersion Popisuje aktualáne platný číselník na zachovanie histórie verzií 

číselníka. 

[Formát reprezentácie: Numerický reťazec tvorený numerickými 

znakmi.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Platnosť od

Povinný

PlatnostOd Dátum, od ktorého číselník nadobudol platnosť, to znamená od 

kedy je možné ho používať. 

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v 

jazyku Extensible Markup Language (XML). Presnosť je na úrovni 

dňa.] 

[Hodnoty: Podľa formátu Date YYYY-MM-DD.]

[Poznámky: Platnosť je spravidla totožná s dátumom 

zverejnenia. Účinnosť je o dva mesiace neskôr.] 

Platnosť do

Povinný

PlatnostDo Dátum, od ktorého bola platnosť  číselníka zrušená. 

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v 

jazyku Extensible Markup Language (XML). Presnosť je na úrovni 

dňa.] 

[Hodnoty: Podľa formátu Date. YYYY-MM-DD; pričom 9999-12-31 

aktuálne platný pre technické nekonečno.]

[Poznámky: Koniec platnosti je spravidla totožná s dátumom 

zverejnenia. Účinnosť je o dva mesiace neskôr.]

eHealth Zakladny kod

Nepovinný

eHealth Zakladny kod Dopĺňujúci atribút k povinným a technickým atribútom číselníka 

údajovej základne.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu string  v 

jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický 

reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]



eHealth Doplnkovy kod

Nepovinný

eHealth Doplnkovy kod Dopĺňujúci atribút k povinným a technickým atribútom číselníka 

údajovej základne.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu string  v 

jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický 

reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Typ biologickeho materialu

Nepovinný

Typ biologickeho materialu Dopĺňujúci atribút k povinným a technickým atribútom číselníka 

údajovej základne.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu string  v 

jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický 

reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Kod biologickeho materialu

Nepovinný

Kod biologickeho materialu Dopĺňujúci atribút k povinným a technickým atribútom číselníka 

údajovej základne.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu string  v 

jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický 

reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Merna jednotka

Nepovinný

Merna jednotka Dopĺňujúci atribút k povinným a technickým atribútom číselníka 

údajovej základne.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu string  v 

jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický 

reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Kod jednotky

Nepovinný

Kod jednotky Dopĺňujúci atribút k povinným a technickým atribútom číselníka 

údajovej základne.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu string  v 

jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický 

reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Metoda

Nepovinný

Metoda Dopĺňujúci atribút k povinným a technickým atribútom číselníka 

údajovej základne.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu string  v 

jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický 

reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]



Poznamka

Nepovinný

Poznamka Dopĺňujúci atribút k povinným a technickým atribútom číselníka 

údajovej základne.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu string  v 

jazyku Extensible Markup Language (XML). Alfanumerický 

reťazec tvorený v rozsahu max 32767 znakov.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Oblasť=S|0

Materiál 1=R|0

Materiál 2=R|0

Materiál 3=R|0

Materiál 4=R|0

Materiál 5=R|0

Materiál 6=R|0


