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Kontrakt 
uzavretý medzi 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
a 

Národným centrom zdravotníckych informácií 

na zabezpečenie úloh zdravotníckej informatiky a štatistiky v roku 2008 

 
 Číslo u zadávateľa: 

 

 Číslo u riešiteľa: 

 

Čl. I. 

ÚČASTNÍCI  KONTRAKTU 

 

Zadávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ zadávateľ ”) 

Zadávateľ je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre liečebno-

preventívnu a hygienickú starostlivosť, zdravotnícke školy, ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov, prírodné liečebné kúpele a prírodné liečivé zdroje 

podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy, v znení neskorších predpisov. Úlohy na úseku zdravotníctva 

vykonáva v zmysle ustanovení zákonov č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava 37  

Štatutárny zástupca: MUDr. Ivan Valentovič, minister zdravotníctva  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu: 7000150115/8180 

IČO: 00165565 

Riešiteľ: Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) (ďalej len “riešiteľ“) 

  Riešiteľ na základe zákona 576/2004 Z. z v znení zákona 662/2007 Z. z. a 

Zriaďovacej listiny č. 13880-5/2004 - OPP zo dňa 29. 7. 2004, v znení Rozhodnutia 

o zmene zriaďovacej listiny Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky č. 05142 - 

7/2006 -SP zo dňa 23. 1. 2006  (ďalej len „Zriaďovacia listina“ a „Rozhodnutie 

o zmene zriaďovacej listiny“) a § 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike plní 

základný účel, ktorým je vybudovanie materiálnej a odbornej bázy pre zabezpečenie 

rozvoja zdravotníckej informatiky,  zdravotníckej štatistiky a poskytovania 

knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva 

v Slovenskej republike.  

 NCZI zabezpečuje nasledujúce hlavné funkcie: 

1. Národné centrum pre informatizáciu zdravotníctva (eHealth) 

2. Národné centrum pre štandardy informačnej sústavy zdravotníctva 

3. Národné centrum pre zdravotnícku štatistiku 

4. Slovenská lekárska knižnica ako národné centrum pre poskytovanie  

medicínskych a zdravotníckych informácií  

 

Sídlo: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Herc, riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: bežný účet 7000185166/8180       

IČO: 00165387 
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Čl. II. 

ÚVODNÉ  USTANOVENIE 

 
  
1. Kontrakt sa vypracováva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 zo dňa 18. decembra 

2002 „K návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy 

a podriadenými organizáciami“(ďalej len „návrh opatrení“). 

2. Tento kontrakt nie je zmluvou ani dohodou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným 

aktom vymedzujúcim vzťahy (organizačné, obsahové, finančné, príp. iné) medzi zadávateľom a 

riešiteľom. 

 

Čl. III. 

PREDMET KONTRAKTU 

 

 

Riešiteľ na základe zriaďovacej listiny a Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny (ďalej zriaďovacia 

listina) a v zmysle zákona 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) zabezpečuje 

nasledujúce činnosti súvisiace so základným účelom zriadenia organizácie. 

 

1. Ťažisko činnosti NCZI v oblasti informatizácie zdravotníctva je zamerané na: 

 

a) vypracúvanie koncepcie informatizácie zdravotníctva, zavádzania a využívania informačných 

a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) v rezorte MZ SR, 

b) podporu informatizácie ISZ prostredníctvom zavádzania internetu, počítačových sietí a budovania 

zdravotníckych informačných systémov u poskytovateľov  zdravotníckej starostlivosti, 

c) podporu zavádzaniu a využívaniu internetových riešení pre verejnosť v  rôznych oblastiach 

zdravotníctva (informovanie o poskytovaní zdravotníckych služieb, komunikácia medzi pacientom a 

lekárom, elektronické predpisovanie liekov, poskytovanie zdravotníckych informácií a pod.), 

d) budovanie Národného zdravotníckeho informačného systému  (NZIS), ktorý bude tvorený kľúčovými 

zložkami ťažiskových informačných systémov (IS MZ SR, IS ÚDZS, IS ÚVZ, IS ŠUKL, IS NCZI),  

vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj NZIS, budovanie jeho informačných podsystémov, údajových 

základní a dátového skladu zdravotníckych informácií, 

e) integráciu a prepájanie informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) 

navzájom, ako aj s NZIS, regionálnymi IS, IS zdravotných poisťovní a príslušnými inštitúciami 

v zahraničí (WHO,OECD a EUROSTAT), 

f) monitorovanie a vyhodnocovanie priebehu informatizácie v rezorte MZ SR, sledovanie vývoja ISZ 

a jej IS a dosiahnutých výsledkov, 

g) činnosti súvisiace s prípravou a spracovaním projektov súvisiacich  s rozvojom zdravotníckej 

informatiky a štatistiky. 

   

2.  Ťažisko činnosti NCZI v oblasti štandardov informačnej sústavy zdravotníctva je zamerané na: 

 

a) definovanie štandardov a integračných nástrojov (centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov 

a rozhraní) a pravidiel komunikácie medzi zdravotníckymi informačnými systémami, 

b) aktualizáciu štandardov ISZ a vedenie katalógu štandardov, 

c) vykonávanie štandardizačnej a metodickej činnosti pre proces informatizácie v zdravotníctve, 

d) zavádzanie a  aplikáciu medzinárodných štandardov a noriem, vyplývajúcich z rozhodnutí a uznesení 

orgánov EÚ, medzinárodných projektov, dohovorov a zmlúv záväzných pre zdravotníctvo. 

   

 

3. Ťažisko činnosti NCZI v oblasti zdravotníckej štatistiky  je zamerané na: 

 

a) navrhovanie metodiky zberu a spracovania štatistických údajov, na definovanie národných dátových 
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súborov (NDS), prostredníctvom ktorých budú zbierané štatistické údaje od poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie ich implementácie do NZIS, 

b) zber a spracovanie vybraných údajov o zdravotnom stave obyvateľstva, o sieti a činnosti 

poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, o pracovníkoch a o ekonomike zdravotníctva vrátane 

financovania zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe zdravotného poistenia, 

c) zabezpečenie úloh a činností, súvisiacich s vedením, aktualizáciou a spracúvaním údajov národných 

zdravotníckych registrov (NZR), 

d) vykonávanie matematicko-štatistických analýz a rozborov, v rámci ktorých sa budú skúmať, 

prezentovať a interpretovať údaje o dynamike, výkonnosti a efektívnosti zdravotníctva, 

e) plnenie úloh a vykonávanie činností súvisiacich s meraním kvality a výkonnosti poskytovania 

zdravotnej starostlivosti a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov na jej zabezpečenie, 

f) na vydávanie zdravotníckych štatistických informácií a publikácií v rozsahu a termínoch 

stanovených plánom publikačnej činnosti, 

g) na zabezpečovaní úloh štatistického a informačného charakteru, vyplývajúcich z požiadaviek EÚ, 

WHO a OECD. 

 

4. Slovenská lekárska knižnica (SlLK) je vedeckou špecializovanou knižnicou v oblasti lekárskych vied 

a zdravotníctva. SlLK je v zmysle zákona  č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení 

zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej  zameraná  na: 

 

a) zhromažďovanie, odborné spracúvanie, uchovávanie a sprístupňovanie domácej a zahraničnej 

vedeckej a odbornej literatúry, 

b) poskytovanie knižnično–informačných služieb podporujúcich rozvoj vedy, techniky a vzdelávania, 

c) zabezpečenie slovenskej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MVS a MMVS) 

a koordináciu tvorby bibliografie vedných odborov, 

d) koordináciu a metodické riadenie knižničných činností v zdravotníctve, 

e) tvorbu národnej databázy bibliografie z lekárskych vied a zdravotníctva, súboru menných 

a predmetových autorít a citačnej databázy. 

 

 Slovenská lekárska knižnica plní funkciu dokumentačného strediska WHO a konzervačnej knižnice. 

 

Predmetom kontraktu pre rok 2008 sú nasledujúce práce a činnosti, ktoré bude riešiteľ zabezpečovať 

podľa zákona a v súlade so zriaďovacou listinou. 

1. Národné administratívne registre 

NCZI je prevádzkovateľom národných administratívnych registrov (§45 ods. 2 zákona 576/2004 

Z. z v znení zákona 662/2007 Z. z.). Vytvorí a bude priamo spravovať 

a) národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

b) národný register zdravotníckych pracovníkov (v rozsahu lekári a farmaceuti) 

Bude pripravovať vytvorenie národného registra prijímateľov zdravotníckej starostlivosti. 

 

2. Zdravotnícka štatistika 

NCZI zabezpečí 

a) štatistické zisťovania v rozsahu podľa prílohy č.1 Štatistické zisťovania v roku 2008 (Príloha 

    č. 1) 

b) zber a spracovanie údajov o zomretých a príčinách smrti 

 

Bude pripravovať 

c) zber a spracovanie údajov získaných pri preventívnych prehliadkach 

d) zber a spracovanie údajov o úrazoch 

 

3. Národné zdravotné registre 

NCZI je prevádzkovateľom národných zdravotných registrov (§45 ods. 2 zákona 576/2004 Z. 

z v znení zákona 662/2007 Z. z.) a bude priamo spravovať nasledujúce zdravotné registre 
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a) Národný register pacientov s onkologickým ochorením 

b) Národný register pacientov s vrodenými chybami srdca 

c) Národný register pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami 

d) Národný register pacientov s cievnou mozgovou príhodou 

e) Národný register pacientov s diabetes mellitus typ 1 

f) Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc  

 

Bude pripravovať vytvorenie nasledujúcich zdravotných registrov 

g) Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou 

h) Národný register základných zdravotných údajov 

 

Bude metodicky zabezpečovať integráciu všetkých zdravotných registrov. 

 

4. Poskytovanie a publikovanie informácií 

a) poskytovanie informácií podľa požiadaviek MZ SR a iných štátnych orgánov 

b) publikovanie informácií podľa edičného plánu 

c) poskytovanie informácií občanom 

d) poskytovanie informácií do zahraničia (EÚ, WHO, OECD) 

e) účasť na riešení medzinárodných projektov 

5. Štandardy informačnej sústavy zdravotníctva 

a) definovanie a aktualizáciu štandardov ISZ a vedenie katalógu štandardov 

6. Informatizácia zdravotníctva (eHealth) 

a) realizácia úloh informatizácie zdravotníctva (v rozsahu definovanom v Akčnom pláne) 

7. Slovenská lekárska knižnica 

a) zabezpečenie knižničných služieb v plnom rozsahu podľa Rozhodnutia o zmene zriaďovacej 

listiny 

8. Zdravotnícka informatika 

a) budovanie Centrálneho zdravotníckeho informačného systému (CenZIS) 

b) zabezpečenie prevádzky CenZIS inštalovaného v NCZI. 

 

Čl. IV. 

DOBA  TRVANIA  KONTRAKTU 

 
  

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1.  januára 2008 do 31. decembra 2008. 

 

Čl. V. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 
 
1. Objem finančných prostriedkov na rok 2008 v oblasti bežných výdavkov určených na úlohy a činnosti 

riešiteľa je rozpočtovaný v systéme Štátnej pokladnice v celkovej výške 75 000 000 Sk, slovom: 

sedemdesiatpäťmilión slovenských korún. 

 

Č.         Označenie okruhu                                                                         Náklady (v  Sk) 

1. Zdravotnícka štatistika        15 155 000 

2. Národné zdravotné registre        9 618 000 

3. Poskytovanie a publikovanie informácií       8 898 000 

4. Štandardy informačnej sústavy zdravotníctva      1 369 000 
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5. Informatizácia zdravotníctva        2 683 000 

6. Slovenská lekárska knižnica      14 219 000 

7. Zdravotnícka informatika      23 058 000 

8. Spolu         75 000 000 

 

2. Kalkulácia vychádza z nákladov riešiteľa, ktoré zahŕňajú mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

pracovníkov a ostatné priame náklady a režijné náklady riešiteľa.  

 

3. Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľovi do 2. dňa každého mesiaca pravidelné mesačné zálohy vo 

výške 1/12 celkového ročného objemu prostriedkov uvedených v bode 1 a celoročný objem prostriedkov 

uvedený v bode 2. 

 

Čl. VI. 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  ÚČASTNÍKOV  KONTRAKTU 

 
 

1. Zadávateľ sa zaväzuje: 

a) Zabezpečiť financovanie prác a činnosti v celoročnom rozsahu podľa špecifikácie predmetu 

kontraktu uvedenej v čl. III. 

b) Poskytnúť riešiteľovi všetky materiály v štátnom jazyku a konzultácie potrebné k riešeniu úloh, 

dohodnutých v kontrakte. 

c) V súlade s termínmi stanovenými pre zostavovanie Programu štátnych štatistických  zisťovaní 
na  roky 2006 - 2008, v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike  včas 

informovať riešiteľa o požadovaných zmenách v zadaní úloh a činností  dohodnutých  v kontrakte.  

 d)  Pri zverejňovaní a aplikácii výsledkov činnosti stanovených týmto kontraktom dodržiavať autorské   

práva riešiteľa podľa ustanovení autorského zákona. 

 

2. Zadávateľ má právo: 

a) Krátiť objem kontraktom dohodnutého objemu finančných prostriedkov v rozsahu a termínoch 

určených príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky. 

b) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu, s uvedením riešiteľa a pri 

zachovaní autorských práv. 

c) V dohodnutých termínoch vykonávať kontrolné dni plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom. 
 
3. Riešiteľ sa zaväzuje: 

a) Riadne, v požadovanej kvalite, rozsahu a podľa stanovených termínov odovzdať dohodnuté výsledky 

riešenia úloh a vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom. 

b) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady, stanovené na riešenie úloh. 

c) Predložiť zadávateľovi týždeň pred dohodnutým termínom kontroly všetky dohodnuté podklady na 

rokovanie kontrolného dňa. 

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

e) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach v zmysle platných zákonov. 
 
4. Riešiteľ má právo: 

a) Bezplatne získať od zadávateľa všetky materiály a podklady potrebné na riešenie dohodnutej úlohy 

v štátnom jazyku.  

b) Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce, vytvoril príslušné technické a 

organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie.  

 

Čl. VII. 

ZMENY  V KONTRAKTE 

 
 

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

dodatku. 
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2. Zmena na základe jednostranného rozhodnutia zadávateľa je možná len v prípade, ak sa počas doby jeho 

trvania zmenia podmienky kontraktu viazaním rozpočtových prostriedkov alebo zmenou rozpočtu 

kapitoly zadávateľa. 

3. Pre vykonanie zmien v kontrakte sú kompetentnými štatutárny zástupca zadávateľa alebo ním poverený 

zodpovedný pracovník a štatutárny zástupca riešiteľa. 

4. Zmeny v zadaní jednotlivých úloh a činností, uvedených v prílohe č. 1 uzavretého kontraktu sa realizujú 

písomnou formou a úpravou prílohy č. 1 kontraktu.   

5. Pre vykonanie zmien v zadaní jednotlivých úloh a činností uvedených v prílohe č. 1 uzavretého kontraktu 

sú kompetentnými zodpovední pracovníci príslušných útvarov zadávateľa a riešiteľa, zodpovedného za 

príslušnú úlohu alebo činnosť. 

 

Čl. VIII. 
  KONTROLA  PLNENIA  KONTRAKTU 

 
1. Kontrolu a priebežné hodnotenie plnenia úloh a činností dohodnutých v kontrakte vykonáva zadávateľ 

formou kontrolného dňa.  

2. Dokumentáciu ku kontrolným dňom tvoria protokoly k odovzdaným výsledkom, príp. zápisy 

z predchádzajúcich kontrolných dní k jednotlivým úlohám a činnostiam. Na kontrolnom dni sa prerokuje 

priebeh plnenia jednotlivých úloh a činností a problémy spojené s ich zabezpečovaním. 

 

Čl. IX. 

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 stanoveného zadávateľom, za účasti zodpovedných 

zástupcov zadávateľa a riešiteľa. 

2. Dokumentácia potrebná k vyhodnoteniu kontraktu bude pozostávať z vyhodnotenia riešenia úloh. 

V nadväznosti na závery záverečného kontrolného dňa k predmetnému kontraktu vypracuje riešiteľ 

v stanovenom rozsahu a štruktúre Záverečnú správu o plnení kontraktu a predloží zadávateľovi 

v stanovenom termíne. 

 

Čl. X. 

SPÔSOB  ZVEREJNENIA  KONTRAKTU 

 
  
1. Uzavretý kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 7 dní od jeho 

podpisu. 

2. Záverečnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových 

stránkach do 31. marca 2009. 

3. Tento kontrakt je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po jednom 

exemplári. 
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Čl. XI. 
VEREJNÝ  ODPOČET  PLNENIA  KONTRAKTU 

 
 

Verejný odpočet plnenia úloh a činností dohodnutých v uzavretom kontrakte sa vykoná zverejnením 

Záverečnej správy o plnení kontraktu na internetových stránkach zadávateľa a riešiteľa. 

 

 

 

 

 

V Bratislave   .............................. 

 

 

 

______________________                                                                              ____________________ 

      za zadávateľa                                                                                                          za riešiteľa 

 MUDr. Ivan Valentovič                                                                                         Ing. Peter Herc  

 minister                                                                                                                 riaditeľ 

Ministerstvo zdravotníctva                                                                                  Národné centrum  

 Slovenskej republiky                                                                                  zdravotníckych informácií  

 



 

1 A(MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií

2 A(MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie

3 A(MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrických  ambulancií

4 A(MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti všeobecných ambulancií pre deti a dorast

5 A(MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

6 A(MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií

7 A(MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

8 A(MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií

9 A(MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva

10 A(MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)

11 A(MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrázajúcej funkciu obličiek 

12 A(MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií

13 A(MZ SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení FN - infektológia a tropická medicína

14 A(MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií

15 A(MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií

16 A(MZ SR) 19-01 Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej  služby (poskytovateľov ZZS)

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

18 K(MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení a ambulancií klinickej biochémie

19 K(MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematologických a transfuziologických oddelení (úsekov)

20 K(MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny

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

22 K(MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie

23 K(MZ SR) 6-01
Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky a výdajne ortopedicko-

protetických pomôcok

24 K(MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie a alergológie

25 K(MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie

26 K(MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia

27 L(MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

28 L(MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

29 L(MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

30 L(MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

31 L(MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií

32 L(MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach

33 L(MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií

34 L(MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia

35 L(MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie
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36 L(MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického stacionára

37 M(MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o počte a štruktúre zamestnancov v zdravotníctve

38 M(MZ SR) 2-04 Štrvťročný výkaz o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníctve

39 M(MZ SR) 3-04 
Štvrťročný výkaz o zložení mzdových prostriedkov a o zamestnancoch v štátnozamestnaneckom 

pomere v zdravotníctve

40 M(MZ SR) 4-04 Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve

41 OL(MZ SR) 1-04 
Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vydaných 

bez lekárskeho predpisu

42 OL(MZ SR) 2-04 
Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vydaných 

na lekársky predpis alebo lekársky poukaz

43 ON(MZ SR) 1-04
Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových a neziskových 

organizáciách  a v štátnych akciových spoločnostiach

44 ON(MZ SR) 2-01
Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch  neštátnych poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti

45 R(MZ SR) 3-01     Hlásenie o zdravotníckej technike

46 S(MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

47 S(MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o sieti zariadení  kúpeľnej starostlivosti

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

49 Z(MZ SR) 4-12   Správa o rodičke

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

51 Z(MZ SR) 6-12   Hlásenie vrodenej chyby

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

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

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

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

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

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

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