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Príloha č. 2 

Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné 

a pôrodné sály v zmysle DRG. 

je vytvorený spojením jednoznakového kódu útvaru "Y" a trojznakového kódu odborností "SPP" takto: 

YSPP 

kde kód útvaru Y:  

1 - oddelenie 

2 - ambulancia 

3 - pracovisko 

4 - pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti 

5 - pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

6 – stacionár 

7-  tkanivové zariadenie 

8 - ambulancia centrálneho príjmu a ústavnej pohotovostnej služby 

9-  referenčné laboratórium 

0 - nemedicínske pracovisko 

P – pôrodná sála 

S – operačná sála 

 

a kód odbornosti SPP: 

001 - vnútorné lekárstvo 

002 - infektológia 

003 - pneumológia a ftizeológia 

 

Kód NS Názov nákladového strediska 

1001 vnútorné lekárstvo 

1002 infektológia 

1003 pneumológia a ftizeológia 

1004 neurológia 

1005 psychiatria 

1006 pracovné lekárstvo 

1007 pediatria 

1009 gynekológia a pôrodníctvo 

1010 chirurgia 

1011 ortopédia 

1012 urológia 

1013 úrazová chirurgia 

1014 otorinolaryngológia 

1015 oftalmológia 

1018 dermatovenerológia 

1019 klinická onkológia 

1025 anestéziológia a intenzívna medicína 

1027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

1031 hematológia a transfuziológia 

1037 neurochirurgia 

1038 plastická chirurgia 

1039 ortopedická protetika 

1040 klinická imunológia a alergológia 

1043 radiačná onkológia 

1044 foniatria 

1045 reumatológia 

Kód NS Názov nákladového strediska 

1046 algeziológia 

1047 nukleárna medicína 

1048 gastroenterológia 

1049 kardiológia 

1050 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

1051 neonatológia 

1056 angiológia 

1060 geriatria 

1063 nefrológia 

1064 endokrinológia 

1068 cievna chirurgia 

1069 kardiochirurgia 

1070 maxilofaciálna chirurgia 

1073 medicína drogových závislostí 

1074 gerontopsychiatria 

1079 onkológia v otorinolaryngológii 

1095 dlhodobá intenzívna starostlivosť 

1098 JIS - geriatrická 

1104 pediatrická neurológia 

1105 detská psychiatria 

1106 hrudníková chirurgia 

1107 detská chirurgia 

1108 pediatrická ortopédia 

1109 pediatrická urológia 

1114 pediatrická otorinolaryngológia 

1116 detská dermatovenerológia 
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Kód NS Názov nákladového strediska 

1140 pediatrická imunológia a alergológia 

1144 klinická psychológia 

1153 pediatrická endokrinológia 

1155 pediatrická kardiológia 

1156 pediatrická pneumológia a ftizeológia 

1184 centrálny príjem 

1185 centrálne operačné sály 

1191 popáleninové 

1192 doliečovacie 

1193 ošetrovateľské 

1196 JIS-jednotka intenzívnej starostlivosti, interná 

1197 JIS kardiologická 

1198 JIS metabolická 

1199 JIS pediatrická 

1200 JIS pneumológická a ftizeológická 

1201 JIS neurologická 

1202 JIS chirurgická 

1203 
JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o 

novorodencov 

1205 dlhodobo chorých 

1206 chirurgia ruky 

1207 transplantačné 

1209 klinická hematológia 

1216 hepatológia 

1223 neuropsychiatria 

1229 onkológia v gynekológii 

1241 psychoterapia 

1278 arytmia a koronárna jednotka 

1306 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 

1319 onkológia v chirurgii 

1322 onkológia v urológii 

1323 pediatrická anestéziológia 

1329 pediatrická hematológia a onkológia 

1331 pediatrická infektológia 

1332 pediatrická intenzívna medicína 

1334 paliatívna medicína 

1336 pediatrická oftalmológia 

1351 perfuziológia 

1599 spondylochirurgia 

1601 JIS onkologická 

1602 JIS infekčná 

1604 JIS otorinolaryngologická 

1609 JIS gynekologická 

1611 JIS ortopedická 

1612 JIS urologická 

1613 JIS úrazová 

1620 hospic 

1625 JIS centrálna 

1626 JIS kardiochirurgická 

1631 JIS hematologická 

1637 JIS neurochirurgická 

1668 JIS cievnej chirurgie 

1670 JIS maxilofaciálna chirurgia 

Kód NS Názov nákladového strediska 

1691 JIS popáleninová 

1700 biomedicínsky výskum - všeobecne 

1706 JIS hrudníková chirurgia 

1707 
JISN /jednotka intenzívnej starostlivosti o 

novorodencov / 

1708 
JVSN /jednotka vysokošpecializovanej 

starostlivosti o novorodencov / 

1709 JIS psychiatrická 

1805 diplomovaná všeobecná sestra 

1978 nerozlíšené náklady oddelení 

2001 vnútorné lekárstvo 

2002 infektológia 

2003 pneumológia a ftizeológia 

2004 neurológia 

2005 psychiatria 

2006 pracovné lekárstvo 

2007 pediatria 

2008 všeobecná starostlivosť o deti a dorast 

2009 gynekológia a pôrodníctvo 

2010 chirurgia 

2011 ortopédia 

2012 urológia 

2013 úrazová chirurgia 

2014 otorinolaryngológia 

2015 oftalmológia 

2016 stomatológia  

2017 pediatrická gynekológia 

2018 dermatovenerológia 

2019 klinická onkológia 

2020 všeobecné lekárstvo 

2022 dorastové lekárstvo 

2024 klinická biochémia 

2025 anestéziológia a intenzívna medicína 

2026 telovýchovné lekárstvo 

2027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

2031 hematológia a transfuziológia 

2032 urgentná medicína 

2037 neurochirurgia 

2038 plastická chirurgia 

2039 ortopedická protetika 

2040 klinická imunológia a alergológia 

2043 radiačná onkológia 

2044 foniatria 

2045 reumatológia 

2046 algeziológia 

2047 nukleárna medicína 

2048 gastroenterológia 

2049 kardiológia 

2050 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

2051 neonatológia 

2053 čeľustná ortopédia 

2054 parodontológia 

2055 stomatologická protetika 
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Kód NS Názov nákladového strediska 

2056 angiológia 

2059 epidemiológia 

2060 geriatria 

2062 lekárska genetika 

2063 nefrológia 

2064 endokrinológia 

2065 klinická farmakológia 

2067 gynekologická sexuológia 

2068 cievna chirurgia 

2069 kardiochirurgia 

2070 maxilofaciálna chirurgia 

2072 korektívna dermatológia 

2073 medicína drogových závislostí 

2074 gerontopsychiatria 

2075 audiológia 

2076 letecké lekárstvo 

2091 cystická fibróza 

2104 pediatrická neurológia 

2105 detská psychiatria 

2106 hrudníková chirurgia 

2107 detská chirurgia 

2108 pediatrická ortopédia 

2109 pediatrická urológia 

2114 pediatrická otorinolaryngológia 

2115 detské zubné lekárstvo 

2116 detská dermatovenerológia 

2130 materno-fetálna medicína 

2134 zdravotnícke pomôcky 

2140 pediatrická imunológia a alergológia 

2141 klinická logopédia 

2143 liečebná pedagogika 

2144 klinická psychológia 

2145 pediatrická reumatológia 

2153 
pediatrická endokrinológia,diabetológia 

a poruchy látkovej premeny a výživy 

2154 
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a 

výživa 

2155 pediatrická kardiológia 

2156 pediatrická pneumológia a ftizeológia 

2163 pediatrická nefrológia 

2174 
ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej 

služby pre dospelých 

2175 

ambulancia doplnkovej ambulantnej 

pohotovostnej služby pre dospelých 

 

2176 

ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej 

služby pre deti a dorast 

 

2177 
ambulancia doplnkovej ambulantnej 

pohotovostnej služby pre deti a dorast 

2178 
ambulancia zubno – lekárskej pohotovostnej 

služby 

2179 rýchla lekárska pomoc 

2180 rýchla zdravotná pomoc 

2181 vrtuľníková záchranná zdravotná služba 

2184 centrálny príjem 

Kód NS Názov nákladového strediska 

2187 funkčná diagnostika 

2191 popáleninové 

2205 dlhodobo chorých 

2206 chirurgia ruky 

2207 transplantačné 

2215 mikrochirurgia oka 

2216 hepatológia 

2217 LSPP stomatologická pre deti a dorast 

2222 gastroenterologická chirurgia 

2223 neuropsychiatria 

2226 tropická medicína 

2229 onkológia v gynekológii 

2231 psychosomatická a behaviorálna medicína 

2238 
rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej 

intenzívnej jednotky 

2241 psychoterapia 

2247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 

2271 mamológia 

2278 arytmia a koronárna jednotka 

2289 reprodukčná medicína 

2295 poradenská psychológia 

2296 pracovná a organizačná psychológia 

2299 akupunktúra 

2302 andrológia 

2306 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 

2312 gynekologická urológia 

2319 onkológia v chirurgii 

2322 onkológia v urológii 

2323 pediatrická anestéziológia 

2329 pediatrická hematológia a onkológia 

2331 pediatrická infektológia 

2332 pediatrická intenzívna medicína 

2334 paliatívna medicína 

2335 rehabilitácia v detskom veku 

2336 pediatrická oftalmológia 

2340 sexuológia 

2341 pediatrická urgentná medicína 

2345 dentoalveolárna chirurgia 

2347 choroby slizníc ústnej dutiny 

2348 implantológia 

2350 onkológia vo vnútornom lekárstve 

2358 mukogingvinálna chirurgia 

2367 psychiatrická sexuológia 

2377 služby zdravia pri práci 

2520 osteológia 

2558 endoskopické vyšetrovacie metódy 

2570 plánované rodičovstvo a antikoncepcia 

2578 drogové závislosti 

2580 dopravná psychológia 

2584 audioprotetika 

2585 
diagnostická a intervenčná 

ezofagogastroduodenoskopia 

2586 diagnostická a intervenčná kolonoskopia 
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Kód NS Názov nákladového strediska 

2591 chemoterapia nádorov 

2597 endoskopia respiračného systému 

2599 spondylochirurgia 

2610 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

2630 mobilný hospic 

2802 zubné lekárstvo 

2978 nerozlíšené náklady ambulancií 

3023 rádiológia 

3025 anestéziológia a intenzívna medicína 

3028 súdne lekárstvo 

3031 hematológia a transfuziológia 

3050 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

3061 medicínska informatika a bioštatistika 

3065 klinická farmakológia 

3073 medicína drogových závislostí 

3091 cystická fibróza 

3080 nemocničná lekáreň 

3098 JIS - geriatrická 

3134 zdravotnícke pomôcky 

3135 ergoterapia 

3144 klinická psychológia 

3160 lekárenstvo 

3161 sestra 

3170 zubná technika 

3183 doprava poistencov 

3184 centrálny príjem 

3185 centrálne operačné sály 

3186 centrálna sterilizácia 

3187 funkčná diagnostika 

3193 ošetrovateľské 

3196 JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti, interná 

3197 JIS kardiologická 

3198 JIS metabolická 

3199 JIS pediatrická 

3200 JIS pneumológická a ftizeológická 

3201 JIS neurologická 

3202 JIS chirurgická 

3203 
JRSN-jednotka resuscitačnej starostlivosti o 

novorodencov 

3208 dialyzačné 

3241 psychoterapia 

3249 
ošetrovateľská starostlivosť v odb. vnútorného 

lekárstva 

3253 ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

3255 špecializovaná urgentná starostlivosť 

3256 

intenzívna starostlivosť v gynekológii a 

pôrodníctve 

 

3257 
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine 

a komunite 

3278 arytmia a koronárna jednotka 

3291 
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch 

vybraných systémov 

3557 audiometria 

Kód NS Názov nákladového strediska 

3558 
endoskopické vyšetrovacie metódy v 

jednotlivých odboroch 

3559 funkčné vyšetrovacie metódy 

3561 kalmetizácia 

3562 kardiologické vyšetrovacie metódy 

3563 
sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych 

pomôcok 

3570 plánované rodičovstvo a antikoncepcia 

3571 psychofyzická príprava na pôrod 

3602 JIS infekčná 

3603 JIS spondylochirurgická 

3604 JIS otorinolaryngologická 

3609 JIS gynekologická 

3610 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

3611 JIS ortopedická 

3612 JIS urologická 

3613 JIS úrazová 

3626 JIS kardiochirurgická 

3631 JIS hematologická 

3637 JIS neurochirurgická 

3650 preprava biologického materiálu 

3668 JIS cievnej chirurgie 

3691 JIS popáleninová 

3804 ošetrovateľstvo 

3806 pôrodná asistencia 

3824 očný optik 

3827 rehabilitácia 

3931 dentálna hygiena 

3978 nerozlíšené náklady pracovísk 

3995 
výdajňa a servis ortopedicko-protetických 

zdravotníckych pomôcok 

3996 
výdajňa a servis audio-protetických 

zdravotníckych pomôcok 

3997 vlásenkárstvo - výroba parochní v zdravotníctve 

4009 gynekológia a pôrodníctvo 

4010 chirurgia 

4011 ortopédia 

4012 urológia 

4013 úrazová chirurgia 

4014 otorinolaryngológia 

4015 oftalmológia 

4016 stomatológia 

4025 anestéziológia a intenzívna medicína 

4037 neurochirurgia 

4038 plastická chirurgia 

4048 gastroenterológia 

4068 cievna chirurgia 

4070 maxilofaciálna chirurgia 

4107 detská chirurgia 

4108 pediatrická ortopédia 

4109 pediatrická urológia 

4114 pediatrická otorinolaryngológia 

4222 gastroenterologická chirurgia 

4336 pediatrická oftalmológia 
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Kód NS Názov nákladového strediska 

4978 nerozlíšené náklady jednodňovej ZS 

5009 gynekológia a pôrodníctvo 

5012 urológia 

5023 rádiológia 

5024 klinická biochémia 

5027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

5028 súdne lekárstvo 

5029 patologická anatómia 

5031 hematológia a transfuziológia 

5034 klinická mikrobiológia 

5040 klinická imunológia a alergológia 

5043 radiačná onkológia 

5047 nukleárna medicína 

5049 kardiológia 

5062 lekárska genetika 

5063 nefrológia 

5065 klinická farmakológia 

5104 pediatrická neurológia 

5140 pediatrická imunológia a alergológia 

5154 
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a 

výživa 

5156 pediatrická pneumológia a ftizeológia 

5170 zubná technika 

5184 centrálny príjem 

5185 centrálne operačné sály 

5186 centrálna sterilizácia 

5187 funkčná diagnostika 

5188 univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) 

5210 spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 

5212 sonografia 

5213 biobanka 

5214 referenčné laboratórium 

5218 nemocničná krvná banka 

5221 
invazívna diagnostika a intervenčná liečba v 

kardiológii 

5225 laboratórna medicína 

5228 magnetická rezonancia 

5232 osteodenzitometria 

5247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 

5259 
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii 

a transfúziológii 

5274 
fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch 

pohybového systému 

5275 fyzioterapia porúch CNS 

5279 
echokardiografia a ultrazvukové vyšetr. cievneho 

systému 

5291 
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch 

vybraných systémov 

5303 abdominálna ultrasonografia u dospelých 

5306 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 

5335 rehabilitácia v detskom veku 

5349 vyšetrovacie metódy v kardiológii 

5351 perfuziológia 

5364 príprava citostatík 

Kód NS Názov nákladového strediska 

5378 
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového 

systému 

5393 pediatrická rádiológia 

5525 
klinická psychofyziológia (neurofeedback a 

biofeedback) 

5532 ultrazvuk v ortopédii 

5533 ultrazvukové vyšetrovacie metódy 

5558 
endoskopické vyšetrovacie metódy v 

jednotlivých odboroch 

5574 digitálna substrakčná angiografia - DSA 

5575 mamografia 

5576 počítačová tomografia - CT 

5581 mobilizačné techniky 

5585 
diagnostická a intervenčná 

ezofagogastroduodenoskopia 

5586 diagnostická a intervenčná kolonoskopia 

5588 
endoskopická retrográdna 

cholangiopankreatikografia 

5593 intervenčná rádiológia 

5594 intervenčná ultrasonografia v urológii 

5595 mamodiagnostika v gynekológii 

5597 endoskopia respiračného systému 

5598 klinické skúšanie liekov 

5705 
invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch 

srdcového rytmu 

5711 echokardiografia 

5712 ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému 

5818 masér  

5844 fyzioterapia 

5846 diplomovaný fyzioterapeut 

5867 ošetrovateľstvo a rehabilitácia 

5978 nerozlíšené náklady SVLZ 

6001 vnútorné lekárstvo 

6003 pneumológia a ftizeológia 

6004 neurológia 

6005 psychiatria 

6007 pediatria 

6008 všeobecná starostlivosť o deti a dorast 

6010 chirurgia 

6011 ortopédia 

6014 otorinolaryngológia 

6015 oftalmológia 

6018 dermatovenerológia 

6019 klinická onkológia 

6020 všeobecné lekárstvo 

6025 anestéziológia a intenzívna medicína 

6027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

6031 hematológia a transfuziológia 

6040 klinická imunológia a alergológia 

6044 foniatria 

6046 algeziológia 

6048 gastroenterológia 

6049 kardiológia 

6050 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

6056 angiológia 
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Kód NS Názov nákladového strediska 

6060 geriatria 

6063 nefrológia 

6064 endokrinológia 

6073 medicína drogových závislostí 

6104 pediatrická neurológia 

6105 detská psychiatria 

6141 klinická logopédia 

6143 liečebná pedagogika 

6144 klinická psychológia 

6205 dlhodobo chorých 

6208 dialyzačné 

6216 hepatológia 

6241 psychoterapia 

6334 paliatívna medicína 

6978 nerozlíšené náklady stacionárov 

7009 gynekológia a pôrodníctvo 

7010 chirurgia 

7015 oftalmológia 

7029 patologická anatómia 

7062 lekárska genetika 

7068 cievna chirurgia 

7031 hematológia a transfuziológia 

7038 plastická chirurgia 

7289 reprodukčná medicína 

8001 vnútorné lekárstvo 

8002 infektológia 

8003 pneumológia a ftizeológia 

8004 neurológia 

8005 psychiatria 

8007 pediatria 

8009 gynekológia a pôrodníctvo 

8010 chirurgia 

8011 ortopédia 

8012 urológia 

8013 úrazová chirurgia 

8014 otorinolaryngológia 

8015 oftalmológia 

8018 dermatovenerológia 

8019 klinická onkológia 

8025 anestéziológia a intenzívna medicína 

8027 fyziatria, balneológia a liečebná rehab. 

8031 hematológia a transfuziológia 

8037 neurochirurgia 

8038 plastická chirurgia 

8043 radiačná onkológia 

8049 kardiológia 

8051 neonatológia 

8060 geriatria 

8068 cievna chirurgia 

8069 kardiochirurgia 

8070 maxilofaciálna chirurgia 

8073 medicína drogových závislostí 

8107 detská chirurgia 

Kód NS Názov nákladového strediska 

8108 pediatrická ortopédia 

8114 pediatrická otorinolaryngológia 

8184 centrálny príjem 

8191 popáleninové 

8192 doliečovacie 

8205 dlhodobo chorých 

8207 transplantačné 

8331 pediatrická infektológia 

8334 paliatívna medicína 

8599 spondylochirurgia 

8975 urgentný príjem 1. typu 

8976 urgentný príjem 2. typu pre dospelých 

8977 urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast 

8978 nerozlíšené náklady centrálneho príjmu 

0901 riaditeľ, sekretariát riaditeľa 

0902 oddelenie pre hospodársko-technické činnosti 

0903 oddelenie pre liečebnú starostlivosť 

0904 personálna práca a mzdy 

0905 Kontrola 

0906 civilná ochrana (krajské úrady) 

0907 kultúrne zložky (knižnica, kinosála, zasadačka) 

0908 informatika-výpočtové stredisko 

0909 vrátnica 

0910 strážna služba 

0911 telefónna ústredňa 

0912 úsek pre ošetrovateľstvo 

0913 liečebná výživa  - kuchyňa 

0914 práčovňa 

0915 doprava hospodárska 

0916 údržba 

0917 upratovanie 

0918 energetické zdroje-spoločné 

0919 spaľovňa 

0920 záhradníctvo, údržba areálov 

0921 sklad materiálu 

0922 sklad potravín 

0923 stravovanie zamestnancov 

0924 správa autoparku 

0925 správa a údržba budov 

0978 
nerozlíšené náklady oddelení zdravotnej 

starostlivosti 

0979 nerozlíšené náklady ostatnej prevádzky 

0981 bytové hospodárstvo 

0982 prenájom zdravotníckym zariadeniam 

0983 
prenájom organizáciám mimo rezortu 

zdravotníctva 

0984 hospodárska mobilizácia (zo zákona o rozpočte) 

0985 rekondičné centrum 

0986 vedľajšia hospodárska činnosť 

0999 iné odborné zameranie 

P009 pôrodná sála 

S009 gynekológia a pôrodníctvo 

S010 chirurgia 
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S011 ortopédia 

S012 urológia 

S013 úrazová chirurgia 

S014 otorinolaryngológia 

S015 oftalmológia 

S037 neurochirurgia 

S038 plastická chirurgia 

S068 cievna chirurgia 

S069 kardiochirurgia 

S070 maxilofaciálna chirurgia 

S079 onkológia v otorinolaryngológii 

S106 hrudníková chirurgia 

Kód NS Názov nákladového strediska 

S107 detská chirurgia 

S108 pediatrická ortopédia 

S109 pediatrická urológia 

S114 pediatrická otorinolaryngológia 

S191 popáleninové 

S206 chirurgia ruky 

S207 transplantačné 

S229 onkológia v gynekológii 

S319 onkológia v chirurgii 

S322 onkológia v urológii 

S336 pediatrická oftalmológia 

S599 spondylochirurgia 

 


