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Názov obce Názov obce

Kód obce Kód obce

Ulica Ulica

Súpisné / orientačné číslo Súpisné / orientačné číslo

PSČ PSČ

Názov okresu Názov okresu

Kód okresu Kód okresu

* Spravodajská jednotka - právnická alebo fyzická osoba zabezpečí predloženie výkazu za každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu 

   pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený kód poskytovateľa a ktorého činnosť je predmetom tohto štatistického zisťovania.

  

Odoslané dňa: Pečiatka: Podpis vedúceho Výkaz zostavil Telefón (smerové číslo):

spravodajskej jednotky: (meno a priezvisko):

Klapka:

E-mail:

 

Adresa sídla SJ Adresa sídla OÚ

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu * Údaje za odborný útvar (OÚ) 

Názov spravodajskej jednotky (SJ) - poskytovateľ zdrav. star. Názov odborného zamerania OÚ

I. r. Rok Mesiac IČO

ROČNÝ VÝKAZ 
O ČINNOSTI OFTALMOLOGICKÝCH 

ODDELENÍ A AMBULANCIÍ
za rok 2008

Spravodajská jednotka doručí výkaz 

A (MZ SR) 15 - 01
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 479/08 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov.
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií.  

1x  Národnému centru 
zdravotníckych informácií  
Lazaretská 26
811 09 Bratislava

Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o činnosti oftalmologických ambulancií a

oddelení. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2006 - 2008. V záujme zabezpečenia
objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických pokynov, a o jeho
doručenie v stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z §
18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu
činnosť, alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte negatívny výkaz s písomným uvedením
dôvodu. Zároveň nahláste aj prípadnú zmenu prevažujúcej činnosti organizácie. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia
výlučne pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01
IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - vypĺňa sa kód pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre odborný útvar,
ktorého činnosť je sledovaná v predmetnom výkaze (Metodické usmernenie č. 1/2007 k tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom, vybraným
pracovníkom v zdravotníctve a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, uvedeného vo Vestníku ÚDZS č. 1/2007).



lekári sestry lekári sestry

a 1 2 3 4 5

01
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I. r. Počet

z toho u  

pacientov do 

18 rokov

a 1 2

01

02

03

04

spolu

z toho           

u pacientov 

do 18 rokov

zo stl. 1  

novozistené 

ochorenia

z toho           

u pacientov 

do 18 rokov

a 1 2 3 4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

I. r. Počet

z toho 

pacienti do 

18 rokov

z toho u 

pacientov do 

18 rokov

a 1 2 3

01 x

02 x

03 x
Pacienti chorí na diabetes mellitus (E10 -E14) 

odoslaní na laserovú koaguláciu

     z toho  vrodené chyby šošovky   Q 12

Doplňujúce údaje o činnosti 

oftalmologickej ambulancie

Ochorenia na diabetes mellitus (E10 -E14) u 

dispenzarizovaných pacientov 

z toho ochorenia na diabetickú retinopatiu H36

Glaukómy   H 40 - H42

Degeneratívne myopie   H 44.2

Strabizmus   H 49 - H 51

Hypermetropie   H 52.0

Amblyopie   H 53.0

Vrodené chyby oka   Q10 - Q15

Vybrané ochorenia u dis-                

penzarizovaných pacientov                       

v oftalmologickej ambulancii

I. r.

Ochorenia 

Mimoočné nádory  C 43.1, C 44.1, C72.3

Vnútroočné nádory  C 69

ROP + prematúrne deti   H 35.1

Vyšetrenia

Vyšetrenia spolu

     z toho dispenzárne

z r. 02 

vyšetrenia  

pacientov

s ochorením na diabetes mellitus

s ochorením na glaukóm

Evidenčný počet pra- 

covníkov prepočítaný  

(úväzky) 

Oftalmológia - všeobecné ambulancie

Oftalmológia - špecializované ambulancie 

(napr. glaukómová)

Ambulancie, kategórie 

zdravotníckych pracovníkov

I. r.
Počet 

ambulancií

Evidenčný počet pra-          

covníkov vo fyzic-                          

kých osobách 

01. 
modul

02. 
modul

03. 
modul

04. 
modul



lokálnych 

a 1

01

lekári sestry

a 1 4 5 6

01

02

03
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05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

I. r. I. r.

a a

01 01

02 02

03

04

I. r.

a

01

02

03

04

05

Stredoškolské

Refrakčnej chirurgie

Vitreoretinálnej chirurgie

Lekári - operatéri 

Glaukómu

Glaukómu + katarakty

Šošovky

Bez špecializácie Vysokoškolské - bakalárske

Vyššie odborné 

Sestry podľa dosia-       

hnutého vzdelania

Počet

1

So špecializáciou Vysokoškolské - magisterské

Perimetrická

Ostatné špecializované

Lekári
Počet

Pre slabozrakých

Neurooftalmologická

Ultrazvuková

Refrakčná

Transplantačná

Traumatologická

Pedooftalmologická

Oftalmo -onkologická

Implantačná

Cievna

Laserová

Vitreoretinálna

Všeobecná

Špecializo-

vané ambu- 

lancie pri 

oftalmo- 

logickom 

oddelení

I. r.

2

Glaukómová

Počet                    

nozokomiálnych 

infekcií

Počet 

lekárov 

mimo 

pracovného 

pomeruambulancií vyšetrení
dispenzari-     

zovaných

Počet
Evidenčný počet 

pracovníkov 

prepočítaný (úväzky)       

Oftalmologické oddelenie

Oddelenie
I. r.

2 3

celkových

Počet 

lekárov 

mimo 

pracovného 

pomeru

1

Počet

1

3

05. 
modul

06. 
modul

07. 
modul

08. 
modul

09. 
modul



spolu
z toho do 18 

rokov

a 1 2

01

02

03

04

05

06

07

spolu
z toho do 18 

rokov

a 1 2

01

02

03

04

05

06

07

spolu
z toho do 18 

rokov

a 1 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Bulózna keratopatia

Dystrofia rohovky

Herpetická keratitída

Iné

Leukóm rohovky

Poleptanie rohovky

Zlyhanie transplantátu

Keratoplastika "a chaud"

Blokovou excíziou

Endoresekciou

Indikácie pre perforačné keratoplastiky
I. r.

Výskyt u pacientov

Keratokonus

Liečení pacienti

Enukleáciou

Brachyterapiou

Teleterapiou

Transpupilárnou termoterapiou

Laserovou koaguláciou

Penetračné poranenia s cudzím vnútroočným telesom   

Perforačné poranenia

Poleptania a popálenia

Úrazy orbity a pomocných orgánov oka

Liečba vnútroočných nádorov
I. r.

Vybrané úrazy oka
I. r.

Výskyt u pacientov

Zhmoždenia   

Ruptúry bulbu   

Penetračné poranenia bez cudzieho vnútroočného telesa

10. 
modul

11. 
modul

12. 
modul



operácií
z toho u 

detí

u  hospi- 

talizova- 

ných 

z toho u 

detí

v rámci je- 

dnodňovej 

chirurgie

z toho u 

detí

 vo 

vlastnom 

zariadení

z iných 

zaria- 

dení

a 1 2 3 4 5 6 7 8

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

IKEK bez VOŠ 12

IKEK s VOŠ 13

EKEK bez VOŠ 14

EKEK s VOŠ 15

FAKO bez VOŠ 16

FAKO s VOŠ 17

do prednej očnej komory 18

na dúhovku 19

na puzdro 20

transsklerálna fixácia 21

Nd - YAG laser 22

irigácia / aspirácia 23

kapsulektómia 24

discízia 25

26

27

myopia DS 28 x x

myopia DS+ D cyl 29 x x

hypermetropia Ds 30 x x

hypermetropia Ds + D cyl 31 x x

32 x x

33 x x

34 x x

35 x x

36 x x

37 x x

episklerálne 38 x x

PPV 39 x x

kombinované 40 x x

PDR prvá 41 x x

PDR reoperovaná 42 x x

iné cievné ochorenia 43 x x

uveitída 44 x x

endoftalmitída 45 x x

diery makuly 46 x x

VPMD 47 x x

iné 48 x x

cudzie vnútroočné teleso 49 x x

iné 50 x x

expanzný plyn 51 x x

tekuté perfluorokarbóny 52 x x

silikónový olej 53 x x

54 x xStrabizmus

Vitreo-   

reninálna 

chirurgia

amócie 

sietnice

vitrek-       

tómie

úrazy

vnútro-

očná tam-  

ponáda

Refrakčná 

chirurgia

excimer 

laser

LASIK

LASEK

incizionálna keratotómia

myopické VOŠ

hypermetropické VOŠ

iné refrakčné operácie

Glaukóm+  

katarakta

bez VOŠ

s VOŠ

Šošovka

katarakta

sekun-

dárna 

implan-  

tácia

sekun-  

dárna 

katarakta

implantované PMMA VOŠ

foldovateľné VOŠ

Glaukóm

iridektómia

trabekulektómia

iné filtrujúce operácie

iné nefiltrujúce operácie

cyklodeštrukčné operácie 

laserové operácie

kombinované s lokálnou cytostatickou liečbou

shuntové systémy

iné

Operačná činnosť,                                      

operačné výkony

I. r.

Operácie Reoperácie pre 

komplikácie u 

pacientov
Počet zo stĺ. 1 

13. 
modul
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2  

___________________________________________________________________        

 

METODICKÉ  POKYNY 
na vyplňovanie formulára 

 

Ročný výkaz 

 o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií 

A(MZ SR) 15-01 

Rok 2008 

Formulár ročného výkazu bol schválený v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní 

na roky 2006 - 2008 Vyhláškou ŠÚ SR č. 482/2005, ktorou sa vydáva Program štátnych 

štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008.  

Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z §18 zákona č. 540/2001  Z. 

z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 

Za nesplnenie spravodajskej povinnosti, neúplné, chybné alebo oneskorené plnenie možno 

spravodajskú jednotku sankcionovať v zmysle § 18 a § 32 zákona č. 540/2001 Z. z. 

o štátnej štatistike  v znení neskorších predpisov až do výšky 100 000 Sk. 

Všeobecné zásady 

 Pokyny sú záväzné pre všetky spravodajské jednotky (ďalej SJ), ktoré sú povinné ich presne 

dodržiavať pri vyplňovaní a predkladaní predmetného formulára. 

Upozornenie 

Spravodajská jednotka – právnická alebo fyzická osoba zabezpečí predloženie výkazu 

za každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

pridelený kód poskytovateľa a ktorého činnosť je predmetom tohto štatistického zisťovania, 

na adresu: 

Národné centrum zdravotníckych informácií 

Lazaretská 26  

811 09  B r a t i s l a v a  

K vyplnenému formuláru je možné priložiť komentár s doplňujúcimi údajmi, poznámkami, 

informáciami, vysvetleniami a zdôvodneniami. 

Spôsob vyplňovania formulára 

Formulár je rozdelený na: 

a) Úvodnú stranu:  

Identifikačná časť 

SJ vyplňuje: 

- Identifikačné číslo organizácie – IČO 

- Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
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- Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu 

- Údaje za odborný útvar (OÚ) 

 

Podpisová časť 

SJ vyplňuje: dátum odoslania výkazu, pečiatku, podpis vedúceho SJ, meno a priezvisko 

zostavovateľa výkazu (čitateľne paličkovým písmom), telefón vrátane 

smerového čísla, klapky a e-mailovej adresy. 

Spravodajská jednotka, ktorá zašle vyplnený formulár v elektronickej podobe  nemusí ho 

zaslať aj na papierovom nosiči. 

b) Údajovú časť 

 Údajová časť pozostáva z jednotlivých modulov, v ktorých sa sledujú určité skupiny 

ukazovateľov zoradených do riadkov (v ďalšom označenie riadku R) a stĺpcov (v ďalšom 

označenie stĺpca S).  

Nevyplnené políčka sa nechávajú prázdne, neškrtajú sa, ani sa do nich nevpisujú nuly alebo 

pomlčky. 

 

Pri vypĺňaní formulára cez web je potrebné opraviť chyby zistené aplikáciou. Bez 

odstránenia zistených chýb sa výkaz nedá uložiť. Je však možné uložiť aj nedokončený 

výkaz bez vykonania kontroly pomocou tlačidla „uložiť rozpracovaný“ a dokončiť ho 

neskôr.   

Oftalmologická ambulancia s právnou subjektivitou, ktorá bola v priebehu roka odštátnená 

zo zdravotníckeho zariadenia, predkladá kompletný ročný výkaz, čiže vykazuje zodpovedajúce 

údaje aj za obdobie, v ktorom nebola odštátnená. Zdravotnícke zariadenie, ktorého súčasťou bola 

odštátnená oftalmologická ambulancia  tieto údaje už nevykazuje. 

 

Upozornenie: Ambulantné zdravotnícke zariadenia vyplnia moduly 01 až 04,  

 operujúce ambulantné zdravotnícke zariadenia aj modul 13. 

 Posteľové zdravotnícke zariadenia vyplnia moduly 05 až 13. 

 

Pokyny pre vyplňovanie jednotlivých modulov výkazu 

01. modul - Ambulancie, kategórie zdravotníckych pracovníkov 

R01 S1 - Zariadenia ambulantnej starostlivosti poskytujúce špecializovanú zdravotnú 

starostlivosť v odbore oftalmológia - všeobecné ambulancie. 

R02 S1 - Zariadenia ambulantnej starostlivosti poskytujúce špecializovanú zdravotnú 

starostlivosť v odbore oftalmológia - špecializované  ambulancie (napr. glaukómová, 

pedooftalmologická a pod).  

Upozornenie: ak má ambulantné zdravotnícke zariadenie, poskytujúce špecializovanú 

zdravotnú starostlivosť v odbore oftalmológia špecializovanú ambulanciu, túto 

vykáže zásadne v 01. module v R02, S1 a nie v 06. module, ktorý je vyčlenený 

len pre ambulancie vytvorené pri posteľovom oftalmologickom oddelení. 

V prípade viacerých špecializovaných ambulancií sa uvedie v R02 S1 ich súčet. 

Druh ambulancie nie je potrebné vypísať vo výkaze, môže sa uviesť 

v komentári. 
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Kategórie zdravotníckych pracovníkov sa uvádzajú podľa § 27 zákona č. 578/2004 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov. 

R01,02 S2,3 - Evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12. podľa jednotlivých 

kategórií zdravotníckych pracovníkov.  

R01,02 S4,5 - Evidenčný počet pracovníkov prepočítaný (úväzky) k 31.12. podľa jednotlivých 

kategórií zdravotníckych pracovníkov. Uvádza sa na dve desatinné miesta. 

02. modul - Vyšetrenia 

R01 - Za jedno vyšetrenie sa považuje súbor všetkých výkonov vykonaných lekárom pri 

vyšetrovaní jednej fyzickej osoby v tej istej ambulancii (pracovisku), pri jednej návšteve 

pacienta za jeden deň. Za vyšetrenie sa nepovažujú telefonáty, opakovaný návrat pacienta 

do ordinácie s výsledkami biochemických, hematologických a iných vyšetrení, alebo s 

vyšetreniami iných odborných lekárov.  

R02 - Dispenzárne vyšetrenie je vyšetrenie u dispenzarizovaných pacientov. 

S2 - Do kategórie „Pacienti do 18 rokov“ patria osoby, ktoré k 31.12. sledovaného roka dosiahli 

vek 17 rokov + 364 dní (v priestupnom roku + 365 dní). 

03. modul -Vybrané ochorenia u dispenzarizovaných pacientov v oftalmologickej ambulancii 

R01 až R10 - Počet vybraných dispenzarizovaných ochorení. Vybrané ochorenia sú klasifikované 

podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie.  

S3  - Počet novozistených ochorení v sledovanom období.  

04. modul - Doplňujúce údaje o činnosti oftalmologickej ambulancie 

R01 - V S1 a S3 počet ochorení na diabetes mellitus u pacientov dispenzarizovaných 

v oftalmologických ambulanciách. S2 sa nevyplňuje. 

R02 - V S1 a  S3 počet ochorení na diabetickú retinopatiu u  pacientov dispenzarizovaných 

v oftalmologických ambulanciách. S2 sa nevyplňuje. 

R03 - V S1 a S2 počet pacientov chorých na diabetes mellitus, ktorí boli odoslaní na laserovú 

koaguláciu. S3 sa nevyplňuje. 

05. modul - Oddelenie  

S3 - Pracovníci v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 223 až 228 (dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru) zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, 

v znení neskorších predpisov. Uvedie sa počet lekárov vo fyzických osobách za sledované 

obdobie. 

06. modul - Špecializované ambulancie pri oftalmologickom oddelení 

R01 až R16, S4 - Vykazujú sa úväzky lekárov k 31. 12. so špecializáciou v odbore.  

S3 - Počet dispenzarizovaných pacientov podľa druhu špecializovanej ambulancie pri 

oftalmologickom oddelení. 

Upozornenie: Evidenčný počet pracovníkov prepočítaný (úväzky)k 31. 12. (lekárov, sestier) 

v 05. module sa vykazuje bez úväzkov v špecializovaných ambulanciách. Tieto 

úväzky sa vykážu v príslušnom riadku a stĺpci v 06. module. 

07. modul - Lekári 

S1 - Počet lekárov vo fyzických osobách k 31. 12. ( vrátane lekárov mimo pracovného pomeru ) 

pôsobiacich na oftalmologickom oddelení a v špecializovaných ambulanciách pri 

oftalmologickom oddelení. 
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09. modul -Lekári - operatéri 

S1 -  Počet lekárov vo fyzických osobách k 31. 12.( vrátane lekárov mimo pracovného pomeru ) 

pôsobiacich na oftalmologickom oddelení a v špecializovaných ambulanciách pri 

oftalmologickom oddelení, ktorí vykonávajú uvedené operácie, pričom ak napr. jeden lekár 

robí operáciu glaukómu a aj šošovky, vykáže sa v R01 aj v R03. Celkový počet lekárov - 

operatérov vykázaných v tomto module nemusí súhlasiť s počtom lekárov vykázaných v 07. 

module.  

13. modul - Operačná činnosť, operačné výkony 

S1 - Uvedie sa celkový počet operácií na oddelení resp. v operujúcich ambulantných 

zariadeniach.  

S3,4 - Vykážu len posteľové zariadenia. 

S5,6 - Vykážu posteľové zariadenia a operujúce ambulantné zariadenia. 

S7,8 - Spravidla vykážu len posteľové zariadenia. 

 

Vnútrovýkazové väzby  

02. modul                                03. modul                                04. modul 

Platí pre R01 až R04               Platí pre S1 až S4                    Platí pre R01 a R02  

S1  S2                                    R09  R10                                S1  S3 

Platí pre S1 a S2                     Platí pre R01 až R10               Platí pre R03 

R01    R02                             S1   S2                                    S1  S2 

R02    R03                   S1   S3                       Platí pre S1 a S3 

R02    R04                             S3   S4                                    R01  R02 

                                                

10. modul                                  11. modul                              12. modul 

Platí pre R01 až R07                 Platí pre R01 až R07              Platí pre R01 až R09                     

S1  S2                                      S1  S2                                   S1   S2                

 

13. modul 

Platí pre R01 až R54 

S1  S2        S3  S4 

S1  S3        S5  S6 

S1  S5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný odborník MZ SR pre odbor oftalmológia:  MUDr. Ján Sokolík, CSc. 

 

Vypracovalo: Národné centrum zdravotníckych informácií  

 

Otázky súvisiace s  metodickými pokynmi na vyplňovanie predmetného formulára  konzultujte  

s pracovníkmi   NCZI na:  Tel. 02/57269 426   Fax: 02/52635490 

 

Kontaktná adresa na zasielanie vyplneného formulára : podatelna@nczisk.sk 

mailto:podatelna@nczisk.sk
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