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

spravodajskej jednotky: (meno a priezvisko):

E-mail: Klapka:

 

Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu 

Názov spravodajskej jednotky (SJ) - organizácia / poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Adresa sídla SJ 

Názov obce

Názov okresu

I. r. Rok Mesiac IČO

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ 
O EKONOMIKE ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE 

za rok 2019

Spravodajská jednotka doručí výkaz 
do 25. kalendárneho dňa                                 
po sledovanom období 

E (MZ SR) 1 - 04MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

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.  

Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií štatistické zisťovanie

týkajúce sa finančného hospodárenia organizácii pôsobiacich v oblasti zdravotníctva na báze zisťovania ekonomiky nákladových stredísk –
odborných útvarov. Na tento účel slúži formulár Výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve - E(MZ SR) 1-04. 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. Metodické pokyny sú záväzné pre všetkých poskytovateľov

zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorí majú v zmysle §14

ods.1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
spravodajskú povinnosť vypĺňať a predkladať formulár výkazu E(MZ SR) 01-04. Uvedené údaje vo výkaze sú chránené, nezverejňujú sa a
slúžia výlučne pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

1x  Národnému centru 
zdravotníckych informácií  
Lazaretská 26
811 09 Bratislava



Modul: 4101 - Náklady v Eur

Druh útvaru -

kód

Kód 

nákladového 

strediska - 

(odborného 

útvaru)

Poradové 

číslo nákla-

dového 

strediska

Náklady na 

mzdy

Náklady na 

odvody

Náklady na 

lieky

Náklady na 

zdravotnícke 

pomôcky

Náklady na 

doplnkový 

sortiment 

lekární

Náklady na krv 

a krvné 

výrobky

Náklady na 

odpisy 

zdravotníc-

kej techniky

Náklady na 

odpisy ostatné

Náklady na 

stravovanie 

pacientov

Náklady na 

spotrebu 

energie

Náklady na  

opravy a 

údržbu 

zdravotníc-

kej techniky

Náklady na  

ostatné opravy 

a údržbu

Náklady na 

ostatnú 

hospodársko-

technickú 

správu

Náklady na 

zdravotnícku 

dopravu 

Náklady na 

hospodársku 

dopravu

Ostatné 

náklady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Modul: 4102 - Výnosy v Eur (okrem tržieb od ZP za ukončené hospitalizačné prípady v zmysle DRG)

za  ukončené 

hospitalizácie

za ošetrovacie 

dni

za 

pripočítateľné 

položky

za pobyt v 

stacionári

za výkony 

vrátane 

jednodňovej 

ZS 

za body
za kapitáciu/     

paušál

za najazdené 

km / letové 

minúty

iné1/pre 

lekárne2
za lieky

za 

zdravotnícke 

pomôcky

za doplnkový 

sortiment 

lekární

iné3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 
 všetky tržby od poisťovní pre lekárne

3 
všetky ďalšie tržby od obyvateľstva, ktoré neboli uvedené v stĺpcoch 13 až 15

1
 všetky ďalšie tržby od zdravotných poisťovní, ktoré neboli uvedené v stĺpcoch 4 až 11

Tržby od obyvateľstva

Ostatné 

výnosy

Druh útvaru -

kód

Kód 

nákladového 

strediska - 

(odborného 

útvaru)

Poradové 

číslo nákla-

dového 

strediska

Tržby od zdravotných poisťovní

Prevádzkové 

dotácie od 

zriaďovateľa



Modul: 4103 - Vybrané ukazovatele

Druh útvaru -kód

Kód 

nákladového 

strediska - 

(odborného 

útvaru)

Poradové číslo 

nákladového 

strediska

Počet bodov Počet výkonov
Počet 

ošetrovacích dní

Počet pacientov

na dohodu/v 

spádovom území

Skutočná 

posteľová kapacita

Počet 

ukončených 

hospitalizácií

Počet 

najazdených km 

/ nalietaných 

minút

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prijaté dary vo 

finančnom 

vyjadrení

Výška 

nesplateného 

bankového úveru

Výška 

nesplateného 

iného úveru

Výška 

nesplateného 

leasingu

1 2 3 4

Dary a záväzky 1

Hodnota

1

1

2

Modul: 4104 - Prijaté dary a nesplatené záväzky za organizáciu/poskytovateľa ZS v Eur

Modul: 4105 - Ukončené hospitalizačné prípady v zmysle DRG

Tržby od ZP za ukončené 

hospitalizačné prípady  podľa 

DRG (v Eur)

Počet uhradených ukončených 

hospitalizačných prípadov


