MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ON (MZ SR) 2 - 01

ROČNÝ VÝKAZ
O VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOCH
NEŠTÁTNYCH POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
za rok 2008
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.

Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 505/08
zo 6. 11. 2007
Spravodajská jednotka doručí výkaz
do 15.apríla 2009
1x Národnému centru
zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
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Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu
Názov spravodajskej jednotky (SJ) - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Adresa sídla SJ
Názov obce
Kód obce
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Názov okresu
Kód okresu

Odoslané dňa: Pečiatka:

Podpis vedúceho
Výkaz zostavil
spravodajskej jednotky: (meno a priezvisko):

Telefón (smerové číslo):

Klapka:
E-mail:
Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o vybraných ekonomických
ukazovateľov neštátnych zdravotníckych zariadení. 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 (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).
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METODICKÉ POKYNY
na vyplňovanie formulára

Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch
neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

ON (MZ SR) 2-01
za rok 2008
Formulár ročného výkazu bol schválený v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky
2006 - 2008 Vyhláškou ŠÚ SR č. 482/2005 v znení neskorších predpisov, 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.

Všeobecné zásady
Pokyny sú záväzné pre všetky spravodajské jednotky (ďalej SJ), ktoré sú povinné ich presne
dodržiavať pri vyplňovaní a predkladaní predmetného formulára.

Vyplnený výkaz pošlite do 15. apríla 2009:
- buď e-mailom na adresu:

podatelna@nczisk.sk
- alebo nahraný na diskete/CD, alebo vyplnený na papieri na adresu:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 B r a t i s l a v a

Ak výkaz pošlete e-mailom alebo na diskete/CD kópiu na papieri už n e p o s i e l a j t e.
Všetky spravodajské jednotky predkladajú kompletný ročný výkaz, a to i v prípade, že vykonávali
činnosť len určitú časť vykazovaného obdobia (teda len 1 až 11 mesiacov). Túto skutočnosť oznámia
v komentári.

Spôsob vyplňovania formulára
Formulár je rozdelený na:
a)

Úvodnú stranu:
Pokyny na vyplňovanie sú súčasťou programu.
Do položky Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) sa vypíše len prvých 6 znakov.

Údajovú časť
Údajová časť pozostáva z jednotlivých modulov, v ktorých sa sledujú určité skupiny ukazovateľov
zoradených do riadkov (v ďalšom označenie riadku R).
b)

Nevyplnené políčka sa nechávajú prázdne.
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Pokyny pre vyplňovanie jednotlivých modulov výkazu
8801. modul - Výdavky / Náklady
Ide o výdavky (čiže náklady) zachytené počas roka na nákladových účtoch v účtovníctve.

Údaje vo všetkých riadkoch sa uvádzajú v tis. Sk, zaokrúhlené na celé čísla.
R01: lieky
Uvedú sa všetky výdavky na lieky účtované do nákladov.
R02: zdravotnícke pomôcky
Uvedú sa všetky výdavky za zdravotnícke pomôcky účtované do nákladov.
R03: doplnkový sortiment lekární a VZP - vyplňujú len l e k á r n e a VZP
Uvedú sa všetky výdavky za doplnkový sortiment lekární a VZP účtované do nákladov.
R04: krv a krvné výrobky
Uvedú sa všetky výdavky za krv a krvné výrobky účtované do nákladov.
R05: spotreba energie
Uvedie sa spotreba elektrickej energie, vody, pary, plynu, kúrenia účtovaná do nákladov.
V prípade, že Vám faktúrujú, resp. Vy účtujete spotrebu energie spolu so službami, potom ju uveďte spolu až v R06.
R06: služby spolu
Uvedú sa náklady spojené so službami zabezpečovanými dodávateľsky (nájomné, opravy, údržba, pranie bielizne).
R07: osobné výdavky/náklady - spolu
Uvedie sa súhrn mzdových nákladov a odvodov do poisťovní.
R08: ostatné výdavky/náklady
Uvedú sa všetky ostatné výdavky/náklady, ktoré nie sú započítané v riadkoch 01 až 07.

8802. modul - Príjmy / Výnosy
Jedná sa o všetky príjmy účtované v účtovníctve na príjmových (výnosových) účtoch.

Údaje vo všetkých riadkoch sa uvádzajú v tis.Sk, zaokrúhlené na celé čísla.
R01: tržby od zdravotných poisťovní
Uvedú sa platby za zdravotné výkony a lieky uhrádzané poisťovňami na základe liečebného poriadku a na základe
zmlúv uzatvorených s jednotlivými poisťovňami.
R02: platby od obyvateľstva - l e k á r n e a VZP nevyplňujú
Uvedú sa platby za zdravotnícke úkony uhrádzané v hotovosti
R03: za lieky – vyplňujú len l e k á r n e a VZP
Uvedú sa platby v hotovosti od občanov za lieky v lekárňach a VZP.
R04: za zdravotnícke pomôcky – vyplňujú len l e k á r n e a VZP
Uvedú sa platby v hotovosti od občanov za zdravotnícke pomôcky v lekárňach a VZP.
R05: za doplnkový sortiment – vyplňujú len l e k á r n e a VZP
Uvedú sa platby v hotovosti od občanov za doplnkový sortiment v lekárňach a VZP.
R06: prevádzkové dotácie od zriaďovateľa
Uvedú sa príjmy určené na zabezpečenie prevádzky od zriaďovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia.
R07: ostatné príjmy
Uvedú sa všetky ostatné príjmy, ktoré nie sú zahrnuté v riadkoch R01 až R06.

8803. modul - Doplnkové ukazovatele
Údaje vo všetkých riadkoch sa uvádzajú v tis.Sk, zaokrúhlené na celé čísla.
R01: prijaté dary vo finančnom vyjadrení
Uvedú sa finančné aj nefinančné dary (počítač, diagnostický prístroj,..) od iných subjektov vo finančnom vyjadrení.
R02: výška nesplateného bankového úveru
Uvedie sa suma neuhradenej časti úveru poskytnutého finančným ústavom spravodajskej jednotke.
R03: výška nesplateného leasingu
Uvedie sa výška ešte nesplateného leasingu.
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8804. modul- Vybrané ukazovatele (VYPLNIA LEN POSTEĽOVÉ zariadenia)
Tento modul vyplnia len posteľové zariadenia.
Údaje v riadkoch sa uvádzajú v celých číslach.
R01: počet ošetrovacích dní
Pod ošetrovacím dňom sa rozumie celý kalendárny deň, v ktorom sa pacientovi dostalo všetkých služieb, ktoré
posteľové zariadenie poskytuje, t.j. ošetrovanie - liečenie vrátane ubytovania a stravovania. Prvý a posledný
kalendárny deň v posteľovom zariadení sa počíta za jeden ošetrovací deň. V prípade, že pacient bol
prepustený alebo zomrel v ten istý deň ako bol prijatý, pripočíta sa k súčtu denných stavov jeden ošetrovací
deň.
R02: počet vyšetrení
Za jedno vyšetrenie (ošetrenie) sa považuje súbor všetkých úkonov vykonaných lekárom , alebo zdravotnou sestrou
podľa pokynov a pod dozorom lekára pri ošetrení (vyšetrení) jednej fyzickej osoby na tom istom oddelení
(zariadení, pracovisku, lekárskej stanici, v byte chorého) pri jednej ordinácií, t.j. pri jednej návšteve chorého v
zariadení.
Medzi ošetrenia (vyšetrenia) v zariadení patria:
- liečebné výkony, spočívajúce vo vyšetrení a ošetrení jednej fyzickej osoby za účelom jej liečenia, resp.
poskytnutia prvej pomoci v priebehu jedného pobytu tejto osoby v ordinácií,
- preventívne, ktoré zahrňujú vstupné a výstupné prehliadky, periodické prehliadky, dispenzárne vyšetreniaprehliadky, rôzne začleňovacie vyšetrenia, konziliárne vyšetrenia a ostatné bližšie nezaradené vyšetrenia s
preventívnym zameraním,
- iný dôvod návštevy v zariadení, napr. rôzne potvrdenia administratívneho charakteru, prípadne keď
pacient navštívi lekára pre poskytnutie potrebných informácií a pod.
R03: počet bodov
SJ uvedie v zmysle Liečebného poriadku.
R04: počet výkonov jednodňovej starostlivosti
SJ uvedie počet realizovaných výkonov jednodňovej starostlivosti. V y p ĺ ň a len to zariadenie, ktoré ju realizuje.
R05: počet ukončených hospitalizácií
SJ uvedie počet ukončených hospitalizácií.
R06: skutočná posteľová kapacita
Skutočná posteľová kapacita je súhrn počtov disponibilných postelí za všetky dni sledovaného roka.

Vyjadruje sa v ošetrovacích dňoch.
Najprv sa vypočíta priemerný počet postelí zo stanoveného posteľového fondu podľa vzorca:
(kp x dp)-(ku x du)
K = ko +
D
K = priemerný počet postelí
ko = počet postelí na konci predchádzajúceho roka
kp = prírastok postelí počas sledovaného roka
dp = počet dní, v ktorých tieto postele boli v prevádzke, teda odo dňa ich zriadenia až do posledného
dňa v sledovanom roku
ku = počet zrušených postelí v sledovanom roku
du = počet dní, v ktorých tieto postele neboli v prevádzke
D = počet kalendárnych dní v sledovanom roku.
Príklad:
Oddelenie bolo zriadené 1. júla s počtom postelí 60, ktoré boli v prevádzke nepretržite počas 184 dní ( od 1.7. do
31.12 ).
Priemerný počet postelí za II. polrok, zodpovedá 60 posteliam, pretože 60 postelí bolo v prevádzke nepretržite
počas 184 dní.
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Celoročný priemerný počet postelí sa vypočíta ak počet postelí vynásobíme počtom všetkých dní v roku, počas
ktorých boli v prevádzke a súčin delíme počtom kalendárnych dní celého sledovaného obdobia,
čiže: 60 x 184 dní=11 040 posteľovej kapacity, ktorú vydelíme kalendárnym počtom dní v roku, t.j.365.
Výsledok je 30,25 postelí.
Skutočná posteľová kapacita z priemerného počtu postelí sa vypočíta nasledovne:
Disponibilná (použiteľná) posteľ je posteľ zo stanoveného posteľového fondu vybavená na prijatie pacienta. Do
denných stavov disponibilných postelí sa nezapočítajú dočasne vyradené postele.
Spk = (K x D) – (Vp x du)
Spk = skutočná posteľová kapacita
K = priemerný počet postelí – nezaokrúhľený,
D = počet dní sledovaného roka
Vp = počet dočasne vyradených postelí
du = počet dní, v ktorých boli postele dočasne vyradené.

8805. modul - Vybrané ukazovatele (VYPLNIA
a SVLZ)

LEN AMBULANTNÍ poskytovatelia

Tento modul vyplnia len ambulantní poskytovatelia a zariadenia SVLZ.
Údaj v riadkoch sa uvádzajú v celých číslach.
R01: počet pacientov na dohodu
Ukazovateľ vypĺňajú len ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti.
Uvedie sa evidenčný počet ambulantných pacientov, ktorí majú ku koncu vykazovaného obdobia uzavretú
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak je vyplnený tento riadok, n e t r e b a vyplniť R03.
R02: počet vyšetrení
- pozri vysvetlenie v: 8804. modul, R02.
R03: počet bodov
Ak je vyplnený R01 a zdrav. poisťovne uhrádzajú len kapitáciu, n e t r e b a vyplniť tento riadok (R03).
V zmysle Liečebného poriadku.
R04: počet výkonov jednodňovej starostlivosti
V y p ĺ ň a len to zariadenie, ktoré ju realizuje (chirurgické, ortopedické ambulancie, ... ).
SJ uvedie počet realizovaných výkonov jednodňovej starostlivosti.

Odborní konzultanti MZ SR:

Ing. Mária Havrilová

Metodické pokyny vypracoval: Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava
Odbor zdravotníckej štatistiky
Telefón: 02/ 57269 418 Fax: 02/52635 490
Internetová stránka: www.nczisk.sk
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