Bratislava 17. 12. 2018
Číslo: S14305-2018-OIPPO-1

Príkaz ministerky zdravotníctva SR
č. 6/2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo“) je ústredným orgánom
štátnej správy a vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov štátnu
správu.
Ministerstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, zakladá neziskové organizácie, štátne podniky a akciové spoločnosti a zdravotnícke
zariadenia, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo plnenie
osobitných úloh v zdravotníctve. Vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám,
štátnym podnikom a akciovým spoločnostiam v rezorte zdravotníctva, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti pôsobí ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy.
S cieľom zabezpečenia jednotného vedenia účtovníctva a vnútroorganizačného účtovníctva
v príspevkových organizáciách a akciových spoločnostiach, ktoré sú v zriaďovateľskej alebo
zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a predovšetkým pre potreby analýzy nákladov a výnosov na
základe výstupov z účtovníctva a ich následný benchmarking

prikazujem
s účinnosťou od 1. januára 2019
Článok I.
A)

Štatutárom a štatutárnym orgánom
 štátnych príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR financovaných
zo zdrojov zdravotných poisťovní,
 akciových spoločností, ktorých akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR
(ďalej spoločne ako „podriadené organizácie“)
ktorí boli zvolení, ustanovení, alebo vymenovaní do funkcie ministerstvom alebo ich členstvo,
funkcia vznikli na základe iného právneho vzťahu a ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto príkazu
vykonávajú činnosť vyplývajúcu z ich členstva alebo funkcie v orgánoch týchto subjektov, aby odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto príkazu postupovali v zmysle jeho obsahu.
Článok II.
Predmetom tohto príkazu je povinnosť štatutárneho orgánu podriadenej organizácie:
i. zabezpečiť v rámci organizácie súčinnosť s dodržiavaním postupov jednotného vedenia účtovníctva
podľa zadefinovanej štruktúry, ktorá pre príspevkové organizácie tvorí prílohu č. 1 tohto príkazu a pre
akciové spoločnosti tvorí prílohu č. 2 tohto príkazu,
ii. zabezpečiť v rámci organizácie súčinnosť s dodržiavaním postupov pri vedení vnútroorganizačného
účtovníctva podľa zadefinovaných postupov, ktoré pre príspevkové organizácie tvoria prílohu č. 3
tohto príkazu a pre akciové spoločnosti tvoria prílohu č. 4 tohto príkazu.
Článok III.

1) Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019.

2) Štatutárne orgány podriadených organizácií sú povinné do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto príkazu zosúladiť všetky interné normy podriadenej organizácie, rozhodnutia
štatutárneho orgánu podriadenej organizácie (ak takéto boli vydané alebo realizované), ktorých
predmetom sú postupy účtovania podriadenej organizácie a v prípade ich rozporu s týmto príkazom tieto
zrušiť.
Článok IV.
1) Týmto príkazom/rozhodnutím nie sú dotknuté povinnosti osôb uvedených v článku I tohto príkazu, ktorými
sú tieto osoby viazané v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov najmä zákona č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
2) Týmto príkazom/rozhodnutím nie sú dotknuté príkazy ministra vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto
príkazu.
Článok V.
Ukladám
Osobám uvedeným v článku I tohto príkazu, aby v rámci svojej pôsobnosti preukázateľným
spôsobom zabezpečili oboznámenie všetkých zamestnancov organizačných útvarov podriadenej
organizácie s obsahom tohto príkazu/rozhodnutia najneskôr v deň nadobudnutia jeho účinnosti.

Andrea Kalavská
ministerka

Prílohy:
Príloha č.1: Jednotný účtový rozvrh pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - príspevkové organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR k 01.01.2019
Príloha č.2: Jednotný účtový rozvrh pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – akciové spoločnosti, ktorých
zakladateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR k 01.01.2019
Príloha č.3: Postup pri vedení vnútroorganizačného účtovníctva u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti –
príspevkových organizácií
Príloha č.4: Postup pri vedení vnútroorganizačného účtovníctva u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti –
akciových spoločností
Príloha č.5: Obsahové náplne analytických účtov 2019

Príloha č. 1

Jednotný účtový rozvrh
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – príspevkové organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR k 01.01.2019

Príspevkové organizácie štátu sú povinné viesť účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe Opatrenia Ministerstva financií
SR č. 16786/2007–31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ príspevkových organizácií, ktorých predmetom
činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti
vydáva
Jednotný účtový rozvrh
s cieľom zabezpečenia jednotného vedenia účtovníctva v podriadených organizáciách
predovšetkým pre potreby analýzy nákladov a výnosov na základe výstupov z účtovníctva a ich
následný benchmarking.
Jednotný účtový rozvrh obsahuje analytické účty vytvorené na základe Rámcovej účtovej
osnovy pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky, ktorá je prílohou Opatrenia Ministerstva financií SR č. 16786/2007–31 a
v zmysle Prílohy č. 1 Účtová osnova a jej priradenie k skupinám nákladových druhov
Kalkulačnej príručky 2.1 schválenej Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Účtový rozvrh je možné doplniť podľa individuálnej potreby organizácie v rámci
predmetu činnosti, pričom vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie musí
zohľadňovať hľadisko minimálnej štruktúry stanovenej týmto dokumentom. Analytická
evidencia, účtovanie majetku s ohľadom na jeho obstarávaciu cenu a predpokladanú dobu
použitia zostáva rovnako možnosťou individuálnej voľby v nadväznosti na potreby evidencie
ekonomickej činnosti účtovnej jednotky.
Obsahová náplň vybraných účtov je uvedená v Prílohe č. 5 tohto príkazu.
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Jednotný účtový rozvrh
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – príspevkové organizácie
Číslo

Názov

Typ účtu

Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok
01 – Dlhodobý nehmotný majetok
012.000000
013.000000
014.000000
018.000000
019.000000

Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
021.000000
021.100000
022.000000
023.000000
025.000000
028.000000
029.000000

Stavby
Stavby, budovy a haly
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Pestovateľské celky trvalých porastov
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
031.000000
032.000000
033.000000

Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Predmety z drahých kovov

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

04 – Obstaranie dlhodobého majetku
041.000000
042.000000
042.100000
042.200000
042.300000
042.400000
043.000000

051.000000
052.000000

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Obstaranie DHM – stavby
Obstaranie DHM – stroje, prístroje a zariadenia
Obstaranie DHM – projekty
Obstaranie DHM – ostatné
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a
dlhodobý hmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

06 – Dlhodobý finančný majetok
066.000000
067.000000
069.000000

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
Ostatné pôžičky
Ostatný dlhodobý finančný majetok

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
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07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
072.000000
073.000000
074.000000
078.000000
079.000000

Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
Oprávky k softvéru
Oprávky k oceniteľným právam
Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnému nehmotnému majetku

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
081.000000
082.000000
083.000000
085.000000
088.000000
089.000000

Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom
hnuteľných vecí
Oprávky k dopravným prostriedkom
Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku
091.000000
092.000000
093.000000
094.000000
095.000000
096.000000

Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému
majetku
Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému
majetku
Opravná položka k poskytnutým preddavkom
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

Účtovná trieda 1 – Zásoby
111.000000
112.000000
119.000000
131.000000
132.000000
139.000000

11 – Materiál
Obstaranie materiálu
Materiál na sklade
Materiál na ceste
13 – Tovar
Obstaranie tovaru
Tovar na sklade a v predajniach
Tovar na ceste

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

19 – Opravné položky k zásobám
191.000000
196.000000

Opravná položka k materiálu
Opravná položka k tovaru

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

Účtovná trieda 2 – Finančné účty
21 – Peniaze
211.000000
213.000000

Pokladnica
Ceniny

Súčet
Súčet
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22 – Účty v bankách
221.000000

Bankové účty

Súčet

26 – Prevody medzi finančnými účtami
261.000000

Súčet

Peniaze na ceste
27 – Návratné finančné výpomoci

273.000000

Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej
správy

Súčet/účtovanie

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291.000000

Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Súčet/účtovanie

Účtovná trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
31 – Pohľadávky
311.000000
311.100000
311.110000
311.120000
311.130000
311.200000
311.210000
311.220000
311.300000
314.000000
315.000000

Odberatelia
Zdravotné poisťovne
VšZP
Dôvera ZP
Union ZP
Iné poisťovne
Iné poisťovne (iné zdravotné poisťovne)
Sociálna poisťovňa
Ostatní odberatelia
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ostatné pohľadávky

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Účtovanie
Účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

32 – Záväzky
321.000000
321.100000
321.200000
323.000000
324.000000
324.100000
324.110000
324.120000
324.130000
324.200000
325.000000
326.000000

Dodávatelia
Dodávatelia tuzemskí
Dodávatelia zahraniční
Krátkodobé rezervy
Prijaté preddavky
Prijaté preddavky od zdravotných poisťovní
Prijaté preddavky od VšZP
Prijaté preddavky od Dôvera ZP
Prijaté preddavky od Union ZP
Ostatné preddavky
Ostatné záväzky
Nevyfakturované dodávky

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Účtovanie
Účtovanie
Účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho
poistenia a zdravotného poistenia
331.000000
333.000000

Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
6

Príloha č. 1

335.000000
336.000000
336.100000
336.110000
336.120000
336.130000
336.140000
336.200000
336.300000

Pohľadávky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia
Poistné do zdravotných poisťovní
Zdravotné poistenie do VšZP
Zdravotné poistenie do Dôvera ZP
Zdravotné poistenie do Union ZP
Ostatné zdravotné poisťovne
Poistné do sociálnej poisťovne
Doplnkové dôchodkové poistenie

Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

34 – Zúčtovanie daní a poplatkov
341.000000
341.100000
341.200000
342.000000
343.000000
345.000000
345.100000
345.200000
345.300000

Daň z príjmov
Daň z príjmov
Zrážková daň
Ostatné priame dane
Daň z pridanej hodnoty
Ostatné dane a poplatky
Daň z nehnuteľností
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Účtovanie
Účtovanie
Účtovanie

35 – Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
352.000000
352.100000
352.200000
352.300000
353.000000
353.100000
353.200000
353.300000
359.000000

Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu
Zúčtovanie z financovania zo ŠR – bežné výdavky
Zúčtovanie z financovania zo ŠR – kapitálové výdavky
Zúčtovanie z financovania – prostriedky z EÚ
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu
Zúčtovanie transferov zo ŠR – kapitálové výdavky
Zúčtovanie transferov zo ŠR – prostriedky EÚ
Zúčtovanie transferov zo ŠR – vratky prostriedkov EÚ
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné
zúčtovania

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

37 – Iné pohľadávky a záväzky
372.000000
374.000000
378.000000
379.000000

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej
správy
Pohľadávky z nájmu
Iné pohľadávky
Iné záväzky

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
381.000000
382.000000
383.000000

Náklady budúcich období
Komplexné náklady budúcich období
Výdavky budúcich období

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
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384.000000
385.000000

391.000000
391.100000
391.200000
395.000000

Výnosy budúcich období
Príjmy budúcich období
39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné
zúčtovanie
Opravná položka k pohľadávkam
Opravná položka k pohľadávkam – hlavná činnosť
Opravná položka k pohľadávkam – podnikateľská činnosť
Vnútorné zúčtovanie

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

Účtovná trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky
42 – Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia a
prevedené výsledky hospodárenia
421.000000
427.000000
428.000000

Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

43 – Výsledok hospodárenia
431.000000

Výsledok hospodárenia

Súčet/účtovanie
45 – Rezervy

451.000000
459.000000

Rezervy zákonné
Ostatné rezervy

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
47 – Dlhodobé záväzky

472.000000
472.100000
472.200000
472.300000
474.000000
475.000000
476.000000
479.000000

Záväzky zo sociálneho fondu
Počiatočný stav
Tvorba
Čerpanie
Záväzky z nájmu
Dlhodobé prijaté preddavky
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
Ostatné dlhodobé záväzky

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

Účtovná trieda 5 – Náklady
50 – Spotrebované nákupy
500.000000
501.000000
501.100000
501.110000
501.111000
501.111010

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba materiálu – spolu
Lieky – spolu
Lieky podľa ATC
Tráviaci trakt a metabolizmus

Súčet
Súčet
Súčet
Súčet
Súčet
súčet

501.111011
501.111012

Tráviaci trakt a metabolizmus – PP
Tráviaci trakt a metabolizmus – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111020

Krv a krvotvorné orgány

súčet

501.111021

Krv a krvotvorné orgány – PP

súčet/účtovanie
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501.111022

Krv a krvotvorné orgány – okrem PP

súčet/účtovanie

501.111030

Kardiovaskulárny systém

súčet/

501.111031
501.111032

Kardiovaskulárny systém – PP
Kardiovaskulárny systém – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111040

Dermatologiká

súčet

501.111041
501.111042

Dermatologiká – PP
Dermatologiká – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111050

Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny

súčet

501.111051
501.111052

Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny – PP
Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111060

Systémové hormóny s výnimkou pohlavných hormónov

súčet

501.111061
501.111062

Systémové hormóny s výnimkou pohlavných hormónov – PP
Systémové hormóny s výnimkou pohlavných hormónov – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111070

Antiinfektíva na systémové použitie

súčet

501.111071
501.111072

Antiinfektíva na systémové použitie – PP
Antiinfektíva na systémové použitie – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111080

Antineoplastiká a imunomodulátory

súčet

501.111081
501.111082

Antineoplastiká a imunomodulátory – PP
Antineoplastiká a imunomodulátory – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111090

Muskuloskeletálny systém

súčet

501.111091
501.111092

Muskuloskeletálny systém – PP
Muskuloskeletálny systém – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111100

Centrálna nervová sústava

súčet

501.111101
501.111102

Centrálna nervová sústava – PP
Centrálna nervová sústava – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111110

Antiparazitiká

súčet

501.111111
501.111112

Antiparazitiká – PP
Antiparazitiká – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111120

Respiračný systém

súčet

501.111121
501.111121

Respiračný systém – PP
Respiračný systém – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111130

Zmyslové orgány

súčet

501.111131
501.111132

Zmyslové orgány – PP
Zmyslové orgány – okrem PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111140
501.111141

Váriá
Diagnostiká (ATC skupina V04, V09)

súčet
súčet

501.1111411
501.1111412

Diagnostiká – PP
Diagnostiká – okrem PP
Ostatné váriá (ATC skupina V01, V03,V06, V07, V10, V11, V12, V20)
Ostatné váriá – PP
Ostatné váriá – okrem PP
Kontrastné látky (ATC skupina V08)
Kontrastné látky – PP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111142
501.1111421
501.1111422

501.111150
501.111151

súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

súčet
súčet/účtovanie
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501.111152

Kontrastné látky – okrem PP

súčet/účtovanie

501.112000
501.112100
501.112200
501.112300
501.112400
501.112500
501.113000
501.120000
501.121000
501.130000
501.130100
501.130200
501.130300
501.130400
501.130500
501.130600
501.130700
501.130800
501.131000
501.131100
501.131200
501.131300
501.131301
501.131302
501.131303
501.131304
501.131305
501.131306
501.131307
501.131308
501.131400
501.131500
501.131600
501.131700
501.140000
501.141000
501.142000
501.143000
501.145000
501.150000
501.151000
501.152000

Lieky mimo ATC
Medicinálne plyny
Dietetiká – potraviny a výživové doplnky
Dezinfekcia
Suroviny a obaly
Lieh
Ostatné lieky
Krv a krvné výrobky
Krv a krvné výrobky
Zdravotnícky materiál
Implantáty (PP)
Transplantáty (PP)
RTG materiál (PP)
Inštrumenty (PP)
Stomatologický zdravotný materiál (PP)
Podtlakový systém hojenia rán (PP)
Oftalmologický ZM okrem implantátov (PP)
Ostatný osobitne hradený materiál (PP)
Ostatný zdravotnícky materiál
Obväzový materiál
Šicí materiál
Ostatný osobitne nehradený materiál
Implantáty (okrem PP)
Transplantáty (okrem PP)
RTG materiál (okrem PP)
Inštrumenty (okrem PP)
Stomatologický zdravotný materiál (okrem PP)
Podtlakový systém hojenia rán (okrem PP)
Oftalmologický ZM okrem implantátov (okrem PP)
Ostatný osobitne hradený materiál (okrem PP)
Jednorazové operačné materiály
Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
Laboratórny materiál
Odberový materiál
Potraviny
Potraviny pre pacientov
Potraviny pre zamestnancov
Potraviny pre cudzích
Materské mlieko
Všeobecný materiál
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Kancelárske potreby

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
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501.153000
501.154000
501.155000
501.156000
501.157000
501.160000
501.161000
501.162000
501.170000
501.171000
501.172000
501.173000
501.174000
501.175000
501.176000
501.177000
501.178000
501.180000
501.181000
501.182000
501.183000
501.184000
501.185000
501.186000
501.190000
502.000000
502.100000
502.110000
502.120000
502.130000
502.140000
502.150000
504.000000
504.100000

Tlačivá
Technické plyny
Pracie prostriedky
Ochranné zdravotné pomôcky
Ostatný všeobecný materiál
Materiál na údržbu vrátané náhradných dielov
Náhradné diely ZT
Prevádzkovo – technický materiál
Krátkodobý majetok – spolu
Zdravotnícka technika
Prevádzka
IT
Telekomunikačná technika
Knižnica
Bielizeň rovná, operačná
Ostatný drobný hmotný majetok
Nábytok
Palivá a pohonné látky
Palivá tuhé
Palivá kvapalné
Palivá plynné
PHM – benzín
PHM – nafta
Oleje a mazadlá
Ostatný materiál
Spotreba energie
Spotreba energie
Elektrická energia
Plyn
Tepelná energia
Voda
Para
Predaný tovar
Predaný tovar

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie

51 – Služby
511.000000
511.100000
511.110000
511.120000
511.130000
511.140000
511.150000

Opravy a udržovanie
Opravy a udržovanie – spolu
Opravy a údržba zdravotníckej techniky
Opravy a údržba nezdravotníckej techniky
Opravy budov a stavieb
Opravy a údržba vozového parku
Opravy a údržba výpočtovej techniky

Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
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511.160000
511.170000
512.000000
512.100000
512.110000
512.111000
512.112000
512.113000
512.120000
512.121000
512.122000
513.000000
513.100000
513.110000
518.000000
518.100000
518.110000
518.111000
518.112000
518.113000
518.114000
518.115000
518.116000
518.117000
518.118000
518.120000
518.121000
518.122000
518.123000
518.124000
518.125000
518.126000
518.127000
518.127010
518.127020
518.128000
518.129000
518.130000
518.131000
518.132000
518.133000
518.134000
518.135000

Opravy a údržba telekomunikačnej techniky
Ostatné
Cestovné
Cestovné
Cestovné tuzemské
Stravné
Ostatné
Náhrada cestovného
Cestovné zahraničné
Stravné
Ostatné
Náklady na reprezentáciu
Náklady na reprezentáciu
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Ostatné služby
Zdravotnícke služby
Konzíliá
Služby ambulancií pohotovostnej služby
Transplantácie a odbery orgánov
Laboratórne vyšetrenia
Zobrazovacie techniky
Doprava zdravotnícka
Operačné výkony
Ostatné
Prevádzkové služby
Upratovanie
Pranie
Energetické hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Dezinfekcia a deratizácia
Ochrana objektov
Stravovanie
Stravovanie – pacienti
Stravovanie – sprevádzajúce osoby
Stočné, zrážková voda
Ostatné prevádzkové služby
Manažérske služby
Kvalita
Marketing a inzercia
Právne, poradenské služby, exekučné služby, audítorské služby
Štúdie, posudky, expertízy
Služby súvisiace s verejných obstarávaním

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
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518.136000
518.137000
518.140000
518.141000
518.142000
518.150000
518.160000
518.161000
518.162000
518.163000
518.164000
518.170000
518.171000
518.172000
518.173000
518.174000
518.175000
518.176000
518.180000
518.181000

Provízie a refundácie
Ostatné manažérske služby
Nájomné
Nájomné – zdravotnícky majetok
Nájomné – nezdravotnícky majetok
Vzdelávanie
Služby v oblasti logistiky
Služby informačných technológií
Poštovné
Telekomunikačné služby
Doprava všeobecná
Ostatné služby
Ostatné služby vozového parku
Ostatné služby zdravotníckej techniky
Ostatné služby výpočtovej techniky
Ostatné služby prevádzkových celkov
Ostatné služby nezdravotníckej techniky
Poplatok za sprostredkované stravovacie služby
Softvér
Softvér

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie

52 – Osobné náklady
521.000000
521.100000
521.110000
521.111000
521.112000
521.113000
521.114000

Mzdové náklady
Mzdové náklady
Mzdové náklady
Mzdové náklady lekárov
Mzdové náklady ostatní zdravotnícki zamestnanci
Mzdové náklady nezdravotnícki zamestnanci
Mzdové náklady ošetrovateľský personál

Súčet
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

521.114100

Mzdové náklady ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Mzdové náklady ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

521.120000
521.121000
521.122000
521.123000
521.124000

Ostatné osobné náklady
OON / lekári
OON / ostatní zdravotnícki zamestnanci
OON / nezdravotnícki zamestnanci
OON / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

521.124100
521.124200

OON / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
súčet/účtovanie
OON / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent súčet/účtovanie

524.000000
524.100000
524.110000
524.111000

Zákonné zdravotné a sociálne poistenie
Zákonné sociálne poistenie
Odvod do fondu zdravotného poistenia
Odvod do fondu zdravotného poistenia / lekári

521.114200

súčet/účtovanie

Súčet
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
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524.112000
524.113000
524.114000
524.114100
521.114200

Odvod do fondu zdravotného poistenia / ostatní zdravotnícki
súčet/účtovanie
zamestnanci
Odvod do fondu zdravotného poistenia / nezdravotnícki zamestnanci súčet/účtovanie
Odvod do fondu zdravotného poistenia / ošetrovateľský personál
súčet
Odvod do fondu zdravotného poistenia / ošetrovateľský personál – sestry,
súčet/účtovanie
sociálne sestry
Odvod do fondu zdravotného poistenia / ošetrovateľský personál – pôrodná
súčet/účtovanie
asistentka, zdravotnícky asistent

524.120000
524.121000
524.122000
524.123000
524.124000

Odvod do fondu nemocenského poistenia
Odvod do FNP / lekári
Odvod do FNP / ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odvod do FNP / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do FNP / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.124100

Odvod do FNP / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Odvod do FNP / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

524.130000
524.131000
524.132000
524.133000
524.134000

Odvod do fondu dôchodkového poistenia
Odvod do FDP / lekári
Odvod do FDP / ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odvod do FDP / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do FDP / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.134100

Odvod do FDP / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Odvod do FDP / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

524.140000
524.141000
524.142000
524.143000
524.144000

Odvod do fondu zamestnanosti
Odvod do FZ / lekári
Odvod do FZ / ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odvod do FZ / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do FZ / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.144100

Odvod do FZ / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Odvod do FZ / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent

súčet/účtovanie

524.150000
524.151000
524.152000
524.153000
524.154000

Odvod do SP – invalidné poistenie
Odvod do SP – IP / lekári
Odvod do SP – IP / ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – IP / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – IP / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.154100

Odvod do SP – IP / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Odvod do SP – IP / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Odvod do SP – úrazové poistenie
Odvod do SP – UP / lekári
Odvod do SP – UP / zdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – UP / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – UP / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

521.124200

521.134200

521.144200

521.154200

524.160000
524.161000
524.162000
524.163000
524.164000

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie
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Odvod do SP – UP / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Odvod do SP – UP / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

524.170000
524.171000
524.172000
524.173000
524.174000

Odvod do SP– poistenie do rezervného fondu
Odvod do SP – RF / lekári
Odvod do SP – RF / zdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – RF / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – RF / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.174100

Odvod do SP – RF / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Odvod do SP – RF / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Ostatné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie – lekári
Ostatné sociálne poistenie – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Ostatné sociálne poistenie – nezdravotnícki zamestnanci
Ostatné sociálne poistenie – ošetrovateľský personál

Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.164100
521.164200

521.174200

525.000000
525.100000
525.111000
525.112000
525.113000
525.114000
525.114100
525.114100

Ostatné sociálne poistenie – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne
sestry
Ostatné sociálne poistenie – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

527.000000
527.100000
527.110000
527.111000
527.112000
527.113000
527.114000

Zákonné sociálne náklady
Zákonné sociálne náklady
Tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu – lekári
Tvorba sociálneho fondu – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Tvorba sociálneho fondu – nezdravotnícki zamestnanci
Tvorba sociálneho fondu – ošetrovateľský personál

527.114100

Tvorba sociálneho fondu – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry súčet/účtovanie
Tvorba sociálneho fondu – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
súčet/účtovanie
zdravotnícky asistent

527.114100

527.120000
527.121000
527.122000

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – lekári
Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – ostatní zdravotnícki
zamestnanci

Súčet
Súčet
súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

527.123000

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – nezdravotnícki
zamestnanci

súčet/účtovanie

527.124000

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – ošetrovateľský personál

súčet

527.124100
527.124100

527.130000
527.131000

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – ošetrovateľský personál – sestry,
súčet/účtovanie
sociálne sestry
Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – ošetrovateľský personál –
súčet/účtovanie
pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Odstupné
Odstupné – lekári

súčet
súčet/účtovanie
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527.132000
527.133000
527.134000

Odstupné – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odstupné – nezdravotnícki zamestnanci
Odstupné – ošetrovateľský personál

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.134100

Odstupné – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Odstupné – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent

súčet/účtovanie

527.140000
527.141000
527.142000
527.143000
527.144000

Odchodné
Odchodné – lekári
Odchodné – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odchodné – nezdravotnícki zamestnanci
Odchodné – ošetrovateľský personál

súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.144100

Odchodné – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Odchodné – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent

súčet/účtovanie

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – lekári
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – nezdravotnícki zamestnanci
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.134100

527.144100

527.150000
527.151000
527.152000
527.153000
527.154000
527.154100
527.154100

Náhrada príjmu pri dočasnej PN – ošetrovateľský personál – sestry,
sociálne sestry
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – ošetrovateľský personál – pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

527.160000
527.161000
527.162000
527.163000
527.164000

Osobné ochranné pomôcky
OOP – lekári
OOP – ostatní zdravotnícki zamestnanci
OOP – nezdravotnícki zamestnanci
OOP – ošetrovateľský personál

527.164100
527.164100

OOP – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
súčet/účtovanie
OOP – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent súčet/účtovanie

527.170000
527.171000
527.172000
527.173000
527.174000

Zvyšovanie kvalifikácie
Zvyšovanie kvalifikácie – lekári
Zvyšovanie kvalifikácie – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Zvyšovanie kvalifikácie – nezdravotnícki zamestnanci
Zvyšovanie kvalifikácie – ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.174100

Zvyšovanie kvalifikácie – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Zvyšovanie kvalifikácie – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

527.180000
527.181000
527.182000
527.183000
527.184000

Povinné lekárske prehliadky
Povinné lekárske prehliadky – lekári
Povinné lekárske prehliadky – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Povinné lekárske prehliadky – nezdravotnícki zamestnanci
Povinné lekárske prehliadky – ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.184100

Povinné lekárske prehliadky – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne
sestry

súčet/účtovanie

527.174100

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

súčet/účtovanie
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527.184100

Povinné lekárske prehliadky – ošetrovateľský personál – pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

527.190000
527.191000
527.192000
527.193000
527.194000

Rekondičné pobyty
Rekondičné pobyty – lekári
Rekondičné pobyty – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Rekondičné pobyty – nezdravotnícki zamestnanci
Rekondičné pobyty – ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.194100

Rekondičné pobyty – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry
Rekondičné pobyty – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Ostatné
Pitný režim
Ostatné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady

Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie

527.194100

527.200000
527.210000
528.000000
528.100000

súčet/účtovanie

53 – Dane a poplatky
531.000000
531.100000
532.000000
532.100000
538.000000
538.100000

541.000000
541.100000
542.000000
542.100000
544.000000
544.100000
545.000000
545.100000
546.000000
546.100000
548.000000
548.100000
548.110000
548.120000
548.130000
548.140000
548.150000
548.160000
548.170000

Daň z motorových vozidiel
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Ostatné dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Predaný materiál
Predaný materiál
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Odpis pohľadávky
Odpis pohľadávky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Emisie
Neuplatnená časť DPH
Členské príspevky
Zmarené investície
Ostatné výplaty fyzickým osobám
Náklady – centové vyrovnania
Náklady na pasívne spory a exekúcie

Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
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548.180000
549.000000
549.100000

Ostatné
Manká a škody
Manká a škody

súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie

55 – Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a
finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
551.000000
551.100000

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku

Súčet
súčet/účtovanie

552.000000
552.100000
553.000000
553.100000
554.000000
554.100000
555.000000
555.100000

Zostatková cena dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri
vyradení likvidáciou
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku – podnikateľská činnosť
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

557.000000

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

Súčet

557.100000

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

súčet/účtovanie

558.000000

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

Súčet

558.100000
559.000000
559.100000

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
Tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti
Tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti

súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie

551.800000
551.900000

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie

56 – Finančné náklady
561.000000
561.100000
562.000000
562.100000
563.000000
563.100000
564.000000
564.100000
566.000000
566.100000
568.000000
568.100000

Predané cenné papiere a podiely
Predané cenné papiere a podiely
Úroky
Úroky
Kurzové straty
Kurzové straty
Náklady na precenenie cenných papierov
Náklady na precenenie cenných papierov
Náklady na krátkodobý finančný majetok
Náklady na krátkodobý finančný majetok
Ostatné finančné náklady
Ostatné finančné náklady

Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
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569.000000
569.100000

Manká a škody na finančnom majetku
Manká a škody na finančnom majetku

Súčet
súčet/účtovanie

57 – Mimoriadne náklady
572.000000
572.100000
574.000000
574.100000
578.000000
578.100000
579.000000
579.100000

Škody
Škody
Tvorba rezerv
Tvorba rezerv
Ostatné mimoriadne náklady
Ostatné mimoriadne náklady
Tvorba opravných položiek
Tvorba opravných položiek

Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie

59 – Dane z príjmov
591.000000

Splatná daň z príjmov

súčet/účtovanie

595.000000

Dodatočne platená daň z príjmov

súčet/účtovanie

Účtovná trieda 6 – Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
600.000000
601.000000
601.100000
602.000000
602.100000
602.110000
602.111000
602.113000
602.119000
602.120000
602.130000
602.131000
602.132000
602.133000
602.134000
602.135000
602.136000
602.137000
602.138000
602.140000
602.141000
602.142000
602.150000
602.151000

Výnosy
Tržby za vlastné výrobky
Tržby za vlastné výkony a tovary
Tržby z predaja služieb
VšZP
VšZP – hospitalizácie
VšZP – hospitalizácie
VšZP – mimoriadne finančne náročná zdravotná starostlivosť
(MFNZS)
VšZP – mimotelová eliminačná liečba
VšZP – jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS)
VšZP – ambulancie
VšZP – ambulancie – body
VšZP – ambulancie – výkony
VšZP – kapitácia
VšZP – stomatológia
VšZP – ambulancia pohotovostnej služby (APS) – paušál
VšZP – expektačné lôžko (H5556)
VšZP – ambulancie urgentnej medicíny (urgent 1. alebo 2. typu)
VšZP – APS – najazdené kilometre (návštevná služba)
VšZP – spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)
VšZP – SVaLZ – body
VšZP – SVaLZ – výkony
VšZP – krv
VšZP – krv – pripočítateľné položky k HP

Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
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602.154000
602.160000
602.161000
602.163000
602.164000
602.165000
602.166000
602.170000
602.171000
602.173000
602.174000
602.175000
602.180000
602.190000
602.200000
602.210000
602.211000
602.213000
602.219000
602.220000
602.230000
602.231000
602.232000
602.233000
602.234000
602.235000
602.236000
602.237000
602.238000
602.240000
602.241000
602.242000
602.250000
602.251000
602.253000
602.254000
602.260000
602.261000
602.263000
602.264000
602.265000
602.266000
602.270000

VšZP – krv – ambulancie
VšZP – lieky
VšZP – lieky – pripočítateľné položky k HP
VšZP – lieky – JZS
VšZP – lieky – ambulancie
VšZP – lieky – SVaLZ
VšZP – lieky – stacionár
VšZP – ZM
VšZP – ZM – pripočítateľné položky k HP
VšZP – ZM – JZS
VšZP – ZM – ambulancie
VšZP – ZM – SVaLZ
VšZP – stacionár
VšZP – doprava
Dôvera ZP
Dôvera – hospitalizácie
Dôvera – hospitalizácie
Dôvera – MFNZS
Dôvera – mimotelová eliminačná liečba
Dôvera – JZS
Dôvera – ambulancie
Dôvera – ambulancie – body
Dôvera – ambulancie – výkony
Dôvera – kapitácia
Dôvera – stomatológia
Dôvera – ambulancia pohotovostnej služby (APS) – paušál
Dôvera – expektačné lôžko (H5556)
Dôvera – ambulancie urgentného príjmu (urgent 1. alebo 2. typu)
Dôvera – APS – najazdené kilometre (návštevná služba)
Dôvera – SVaLZ
Dôvera – SVaLZ – body
Dôvera – SVaLZ – výkony
Dôvera – krv
Dôvera – krv – pripočítateľné položky k HP
Dôvera – krv – JZS
Dôvera – krv – ambulancie
Dôvera – lieky
Dôvera – lieky – pripočítateľné položky k HP
Dôvera – lieky – JZS
Dôvera – lieky – ambulancie
Dôvera – lieky – SVaLZ
Dôvera – lieky – stacionár
Dôvera – ZM

súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
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602.271000
602.273000
602.274000
602.275000
602.280000
602.290000
602.300000
602.310000
602.311000
602.313000
602.319000
602.320000
602.330000
602.331000
602.332000
602.333000
602.334000
602.335000
602.336000
602.337000
602.338000
602.340000
602.341000
602.342000
602.350000
602.351000
602.353000
602.354000
602.360000
602.361000
602.363000
602.364000
602.365000
602.366000
602.370000
602.371000
602.373000
602.374000
602.375000
602.380000
602.390000
602.400000
602.410000

Dôvera – ZM – pripočítateľné položky k HP
Dôvera – ZM – JZS
Dôvera – ZM – ambulancie
Dôvera – ZM – SVaLZ
Dôvera – stacionár
Dôvera – doprava
Union ZP
Union – hospitalizácie
Union – hospitalizácie
Union – MFNZS
Union – mimotelová eliminačná liečba
Union – JZS
Union – ambulancie
Union – ambulancie – body
Union – ambulancie – výkony
Union – kapitácia
Union – stomatológia
Union – ambulancia pohotovostnej služby (APS) – paušál
Union – expektačné lôžko
Union – ambulancie urgentného príjmu (urgent 1. alebo 2. typu)
Union – APS – najazdené kilometre (návštevná služba)
Union – SVaLZ
Union – SVaLZ – body
Union – SVaLZ – výkony
Union – krv –
Union – krv – pripočítateľné položky k HP
Union – krv – JZS
Union – krv – ambulancie
Union – lieky
Union – lieky – pripočítateľné položky k HP
Union – lieky – JZS
Union – lieky – ambulancie
Union – lieky – SVaLZ
Union – lieky – stacionár
Union – ZM
Union – ZM – pripočítateľné položky k HP
Union – ZM – JZS
Union – ZM – ambulancie
Union – ZM – SVaLZ
Union – stacionár
Union – doprava
EU – poistenci
EU – poistenci VšZP

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
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EU – poistenci Dôvera
EU – poistenci Union
Tržby za zdravotnú starostlivosť nehradenú ZP
Tržby za zdravotnú starostlivosť nehradenú ZP
Ubytovanie sprevádzajúcich osôb
Stravovanie sprevádzajúcich osôb
AS – lieky
Ostatné platby od fyzických osôb
Ostatné platby od právnických osôb
Tržby ostatné
Tržby ostatné
Tržby z podnikateľskej činnosti
Prenájom nehnuteľností
Prenájom hnuteľných prostriedkov
Prenájom reklamných plôch
Reklama
Tržby za tovar
Tržby za tovar
62 – Aktivácia
Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivácia materiálu a tovaru

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie

Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie

642.000000

Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
64 – Ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Tržby z predaja materiálu

642.100000

Tržby z predaja materiálu

súčet/účtovanie

644.000000
644.100000
645.000000
645.100000
646.000000
646.100000
648.000000
648.100000

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Výnosy z odpísaných pohľadávok
Výnosy z odpísaných pohľadávok
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet

602.420000
602.430000
602.500000
602.510000
602.511000
602.512000
602.513000
602.514000
602.515000
602.600000
602.610000
602.910000
602.911000
602.912000
602.913000
602.914000
604.000000
604.100000
621.000000
621.100000
622.000000
622.100000
623.000000
623.100000
624.000000
624.100000
641.000000
641.100000

Súčet
súčet/účtovanie

Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
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648.110000
648.120000
648.130000
648.140000
648.150000
648.160000
648.170000

652.000000
652.100000
653.000000
653.100000
657.000000
657.100000
658.000000
658.100000
661.000000
661.100000
662.000000
662.100000
663.000000
663.100000
665.000000
665.100000
666.000000
666.100000
668.000000
668.100000
672.000000
672.100000
674.000000
674.100000
678.000000
678.100000
679.000000
679.100000

Emisné kvóty
Nárok na úhradu škody od poisťovne
Nárok na úhradu manka a škody od zamestnanca
Inventarizačné prebytky
Refundácie, vratky
Prijaté dary vecné
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a
finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
66 – Finančné výnosy
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Úroky
Úroky
Kurzové zisky
Kurzové zisky
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Ostatné finančné výnosy
Ostatné finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
Náhrady škôd
Náhrady škôd
Zúčtovanie rezerv
Zúčtovanie rezerv
Ostatné mimoriadne výnosy
Ostatné mimoriadne výnosy
Zúčtovanie opravných položiek
Zúčtovanie opravných položiek

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
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681.000000
681.100000
682.000000
682.100000
683.000000
683.100000
684.000000
684.100000
685.000000
685.100000
686.000000
686.100000
687.000000
687.100000
688.000000
688.100000

68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových a príspevkových organizáciách
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej
správy
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
verejnej správy
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej
správy
Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev
Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev
Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej
správy
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
Účtovná trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
70 – Súvahové uzávierkové účty

Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie

701.000000

Začiatočný účet súvahový

Súčet/účtovanie

702.000000

Konečný účet súvahový

Súčet/účtovanie

710.000000

71 – Výsledkový uzávierkový účet
Účet výsledku hospodárenia

Súčet/účtovanie

75 až 79 – Podsúvahové účty
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Jednotný účtový rozvrh
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – akciové spoločnosti, ktorých
zakladateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR k 01.01.2019

Štátne akciové spoločnosti, ktorých zakladateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR sú
povinné viesť účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a na základe Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002–92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo zdravotníctva SR ako zakladateľ štátnych akciových spoločností, ktorých
predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
vydáva
Jednotný účtový rozvrh
s cieľom zabezpečenia jednotného vedenia účtovníctva v podriadených organizáciách
predovšetkým pre potreby analýzy nákladov a výnosov na základe výstupov z účtovníctva a ich
následný benchmarking.
Jednotný účtový rozvrh obsahuje analytické účty vytvorené na základe Rámcovej účtovej
osnovy pre podnikateľov, ktorá je prílohou Opatrenia Ministerstva financií SR č.
23054/2002–92 v znení neskorších predpisov a v zmysle Prílohy č. 1 Účtovná osnova a jej
priradenie k skupinám nákladových druhov Kalkulačnej príručky 2.1 schválenej Úradom pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Účtový rozvrh je možné doplniť podľa
individuálnej potreby organizácie v rámci predmetu činnosti, pričom vytváranie
analytických účtov a analytickej evidencie musí zohľadňovať hľadisko minimálnej
štruktúry stanovenej týmto dokumentom. Analytická evidencia, účtovanie majetku s
ohľadom na jeho obstarávaciu cenu a predpokladanú dobu použitia zostáva rovnako
možnosťou individuálnej voľby v nadväznosti na potreby evidencie ekonomickej činnosti
účtovnej jednotky.
Analytické účty označené hviezdičkou * sú odporúčané.
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Jednotný účtový rozvrh
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – akciové spoločnosti
Číslo

Názov

Typ účtu

Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok
012.000000
013.000000
014.000000
015.000000
019.000000

01 – Dlhodobý nehmotný majetok
Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Goodwil
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

021.000000
021.100000
022.000000
025.000000
026.000000
029.000000

02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
Stavby
Stavby, budovy a haly
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Pestovateľské celky trvalých porastov
Základné stádo a ťažné zvieratá
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

031.000000
032.000000

03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
Pozemky
Umelecké diela a zbierky

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

041.000000
042.000000
042.100000
042.200000
042.300000
042.400000
043.000000

04 – Obstaranie dlhodobého majetku
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Obstaranie DHM – stavby
Obstaranie DHM – stroje, prístroje a zariadenia
Obstaranie DHM – projekty
Obstaranie DHM – ostatné
Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

051.000000
052.000000
053.000000

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

061.000000
062.000000
063.000000
065.000000

06 – Dlhodobý finančný majetok
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo v družstve
s podielovou účasťou
Realizované cenné papiere a podiely
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
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066.000000
067.000000
069.000000

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným
jednotkám v rámci podielovej účasti
Ostatné pôžičky
Ostatný dlhodobý finančný majetok

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

072.000000
073.000000
074.000000
075.000000
079.000000

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
Oprávky k softvéru
Oprávky k oceniteľným právam
Oprávky ku goodwillu
Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

081.000000

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
Oprávky k stavbám

Súčet/účtovanie

082.000000
085.000000
086.000000
089.000000

Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom
hnuteľných vecí
Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

091.000000
092.000000
093.000000
094.000000
095.000000
096.000000
097.000000
098.000000

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému
majetku
Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému
majetku
Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý
majetok
Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
Opravné položky k nadobudnutému majetku
Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

Účtovná trieda 1 – Zásoby
111.000000
112.000000
119.000000
121.000000
122.000000
123.000000
124.000000
131.000000

11 – Materiál
Obstaranie materiálu
Materiál na sklade
Materiál na ceste
12 – Zásoby vlastnej výroby
Nedokončená výroba
Polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
13 – Tovar
Obstaranie tovaru

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
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132.000000
133.000000
139.000000

Tovar na sklade a v predajniach
Nehnuteľnosť na predaj
Tovar na ceste

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

191.000000
192.000000
193.000000
194.000000
195.000000
196.000000

19 – Opravné položky k zásobám
Opravné položky k materiálu
Opravné položky k nedokončenej výrobe
Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
Opravné položky k výrobkom
Opravné položky k zvieratám
Opravné položky k tovaru

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

Účtovná trieda 2 – Finančné účty
211.000000
213.000000

21 – Peniaze
Pokladnica
Ceniny

Súčet
Súčet

221.000000

22 – Účty v bankách
Bankové účty

Súčet

231.000000
232.000000

23 – Bežné bankové úvery
Krátkodobé bankové úvery
Eskontné úvery

Súčet
Súčet

241.000000
249.000000

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci
Vydané krátkodobé dlhopisy
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

Súčet
Súčet

257.000000
259.000000

25 – Krátkodobý finančný majetok
Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Vlastné dlhopisy
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do
splatnosti
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Obstaranie krátkodobého finančného majetku

261.000000

26 – Prevody medzi finančnými účtami
Peniaze na ceste

Súčet

291.000000

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Súčet/účtovanie

251.000000
252.000000
253.000000
255.000000
256.000000

Súčet
Súčet
Súčet
Súčet
Súčet
Súčet
Súčet

Účtovná trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
31 – Pohľadávky
311.000000

Odberatelia

Súčet
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311.100000
311.110000
311.120000
311.130000
311.200000
311.210000
311.220000
311.300000
312.000000
313.000000
314.000000
315.000000
316.000000

Zdravotné poisťovne
VšZP
Dôvera ZP
Union ZP
Iné poisťovne
Iné poisťovne (iné zdravotné poisťovne)
Sociálna poisťovňa
Ostatní odberatelia
Zmenky na inkaso
Pohľadávky za eskontované cenné papiere
Poskytnuté preddavky
Ostatné pohľadávky
Čistá hodnota zákazky

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

32 – Záväzky
321.000000
321.100000
321.200000
322.000000
323.000000
324.000000
324.100000
324.110000
324.120000
324.130000
324.200000
325.000000
326.000000

331.000000
333.000000
335.000000
336.000000
336.100000
336.110000
336.120000
336.130000
336.140000
336.200000
336.300000

Dodávatelia
Dodávatelia tuzemskí
Dodávatelia zahraniční
Zmenky na úhradu
Krátkodobé rezervy
Prijaté preddavky
Prijaté preddavky od zdravotných poisťovní
Prijaté preddavky od VšZP
Prijaté preddavky od Dôvera ZP
Prijaté preddavky od Union ZP
Ostatné preddavky
Ostatné záväzky
Nevyfakturované dodávky
33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho
poistenia a zdravotného poistenia
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Pohľadávky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia
Poistné do zdravotných poisťovní
Zdravotné poistenie do VšZP
Zdravotné poistenie do Dôvera ZP
Zdravotné poistenie do Union ZP
Ostatné zdravotné poisťovne
Poistné do sociálnej poisťovne
Doplnkové dôchodkové poistenie

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

34 – Zúčtovanie daní a dotácií
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341.000000
341.100000
341.200000
342.000000
343.000000
345.000000
345.100000
345.200000
345.300000
346.000000
347.000000

Daň z príjmov
Daň z príjmov
Zrážková daň
Ostatné priame dane
Daň z pridanej hodnoty
Ostatné dane a poplatky
Daň z nehnuteľností
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky
Dotácie zo štátneho rozpočtu
Ostatné dotácie

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

351.000000
353.000000
354.000000
355.000000
358.000000

35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným
jednotkám v rámci podielovej účasti
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
Pohľadávky voči účastníkom združenia

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

361.000000
364.000000
365.000000
366.000000
367.000000
368.000000

36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným
jednotkám v rámci podielovej účasti
Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
Záväzky voči účastníkom združenia

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

371.000000
372.000000
373.000000
374.000000
375.000000
376.000000
377.000000
378.000000
379.000000

37 – Iné pohľadávky a záväzky
Pohľadávky z predaja podniku
Záväzky z kúpy podniku
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
Pohľadávky z nájmu
Pohľadávky z vydaných dlhopisov
Nakúpené opcie
Predané opcie
Iné pohľadávky
Iné záväzky

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

381.000000
382.000000
383.000000
384.000000

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Náklady budúcich období
Komplexné náklady budúcich období
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
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385.000000

Príjmy budúcich období

Súčet/účtovanie

391.000000
391.100000
395.000000
398.000000

39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
Opravné položky k pohľadávkam
Súčet
Opravné položky k pohľadávkam
Súčet/účtovanie
Vnútorné zúčtovanie
Súčet/účtovanie
Spojovací účet pri združení
Súčet/účtovanie

416.000000
417.000000
418.000000
419.000000

Účtovná trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
41 – Základné imanie a kapitálové fondy
Základné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
Zmeny základného imania

421.000000
422.000000
423.000000
427.000000
428.000000
429.000000

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
Ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

431.000000

43 – Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Súčet/účtovanie

411.000000
412.000000
413.000000
414.000000
415.000000

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

45 – Rezervy
451.000000
459.000000

Rezervy zákonné
Ostatné rezervy

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
46 – Bankové úvery

461.000000

Bankové úvery

Súčet/účtovanie

471.000000
472.000000
472.100000
472.200000
472.300000

47 – Dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
Záväzky zo sociálneho fondu
Počiatočný stav
Tvorba
Čerpanie

Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
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473.000000
474.000000
475.000000
476.000000
478.000000
479.000000

Vydané dlhopisy
Záväzky z nájmu
Dlhodobé prijaté preddavky
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

481.000000

48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

Súčet/účtovanie

Účtovná trieda 5 – Náklady
50 – Spotrebované nákupy
500.000000
501.000000
501.100000
501.110000
501.111000
501.111010

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba materiálu
Lieky
Lieky podľa ATC
Tráviaci trakt a metabolizmus

Súčet
Súčet
Súčet
Súčet
Súčet
súčet

501.111011
501.111012

Tráviaci trakt a metabolizmus – PP*
Tráviaci trakt a metabolizmus – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111020

Krv a krvotvorné orgány

súčet

501.111021
501.111022

Krv a krvotvorné orgány – PP*
Krv a krvotvorné orgány – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111030

Kardiovaskulárny systém

súčet/

501.111031
501.111032

Kardiovaskulárny systém – PP*
Kardiovaskulárny systém – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111040

Dermatologiká

súčet

501.111041
501.111042

Dermatologiká – PP*
Dermatologiká – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111050

Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny

súčet

501.111051
501.111052

Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny – PP*
Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111060

Systémové hormóny s výnimkou pohlavných hormónov

súčet

501.111061
501.111062

Systémové hormóny s výnimkou pohlavných hormónov – PP*
Systémové hormóny s výnimkou pohlavných hormónov – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111070

Antiinfektíva na systémové použitie

súčet

501.111071
501.111072

Antiinfektíva na systémové použitie – PP*
Antiinfektíva na systémové použitie – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111080

Antineoplastiká a imunomodulátory

súčet

501.111081
501.111082

Antineoplastiká a imunomodulátory – PP*
Antineoplastiká a imunomodulátory – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111090

Muskuloskeletálny systém

súčet

501.111091

Muskuloskeletálny systém – PP*

súčet/účtovanie
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501.111092

Muskuloskeletálny systém – okrem PP*

súčet/účtovanie

501.111100

Centrálna nervová sústava

súčet

501.111101
501.111102

Centrálna nervová sústava – PP*
Centrálna nervová sústava – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111110

Antiparazitiká

súčet

501.111111
501.111112

Antiparazitiká – PP*
Antiparazitiká – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111120

Respiračný systém

súčet

501.111121
501.111121

Respiračný systém – PP*
Respiračný systém – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111130

Zmyslové orgány

súčet

501.111131
501.111132

Zmyslové orgány – PP*
Zmyslové orgány – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.111140
501.111141

Váriá
Diagnostiká (ATC skupina V04, V09)

súčet
súčet

501.1111411
501.1111412

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.1111421
501.1111422

Diagnostiká – PP*
Diagnostiká – okrem PP*
Ostatné váriá (ATC skupina V01, V03,V06, V07, V10, V11, V12, V20)
Ostatné váriá – PP*
Ostatné váriá – okrem PP*

501.111150

Kontrastné látky (ATC skupina V08)

súčet

501.111151
501.111152

Kontrastné látky – PP*
Kontrastné látky – okrem PP*

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

501.112000
501.112100
501.112200
501.112300
501.112400
501.112500
501.113000
501.120000
501.121000
501.130000
501.130100
501.130200
501.130300
501.130400
501.130500
501.130600
501.130700
501.130800
501.131000
501.131100

Lieky mimo ATC
Mediciálne plyny
Dietetiká – potraviny a výživové doplnky
Dezinfekcia
Suroviny a obaly
Lieh
Ostatné lieky
Krv a krvné výrobky
Krv a krvné výrobky
Zdravotnícky materiál
Implantáty (PP)
Transplantáty (PP)
RTG materiál (PP)
Inštrumenty (PP)
Stomatologický zdravotný materiál (PP)
Podtlakový systém hojenia rán (PP)
Oftalmologický ZM okrem implantátov (PP)
Ostatný osobitne hradený materiál (PP)
Ostatný zdravotnícky materiál
Obväzový materiál

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

501.111142

súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
33

Príloha č. 2

501.131200
501.131300
501.131301
501.131302
501.131303
501.131304
501.131305
501.131306
501.131307
501.131308
501.131400
501.131500
501.131600
501.131700
501.140000
501.141000
501.142000
501.143000
501.145000
501.150000
501.151000
501.152000
501.153000
501.154000
501.155000
501.156000
501.157000
501.160000
501.161000
501.162000
501.170000
501.171000
501.172000
501.173000
501.174000
501.175000
501.176000
501.177000
501.178000
501.180000
501.181000
501.182000
501.183000

Šicí materiál
Ostatný osobitne nehradený materiál
Implantáty (okrem PP)*
Transplantáty (okrem PP)*
RTG materiál (okrem PP)*
Inštrumenty (okrem PP)*
Stomatologický zdravotný materiál (okrem PP)*
Podtlakový systém hojenia rán (okrem PP)*
Oftalmologický ZM okrem implantátov (okrem PP)*
Ostatný osobitne hradený materiál (okrem PP)*
Jednorazové operačné materiály
Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
Laboratórny materiál
Odberový materiál
Potraviny
Potraviny pre pacientov
Potraviny pre zamestnancov
Potraviny pre cudzích
Materské mlieko
Všeobecný materiál
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Kancelárske potreby
Tlačivá
Technické plyny
Pracie prostriedky
Ochranné zdravotné pomôcky
Ostatný všeobecný materiál
Materiál na údržbu vrátané náhradných dielov
Náhradné diely ZT
Prevádzkovo – technický materiál
Krátkodobý majetok
Zdravotnícka technika
Prevádzka
IT
Telekomunikačná technika
Knižnica
Bielizeň rovná, operačná
Ostatný drobný hmotný majetok
Nábytok
Palivá a pohonné látky
Palivá tuhé
Palivá kvapalné
Palivá plynné

Súčet/účtovanie
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
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501.184000
501.185000
501.186000
501.190000
502.000000
502.100000
502.110000
502.120000
502.130000
502.140000
502.150000
503.000000
504.000000
504.100000
505.000000
507.000000

PHM – benzín
PHM – nafta
Oleje a mazadlá
Ostatný materiál
Spotreba energie
Spotreba energie
Elektrická energia
Plyn
Tepelná energia
Voda
Para
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
Predaný tovar
Predaný tovar
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
Predaná nehnuteľnosť

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

51 – Služby
511.000000
511.100000
511.110000
511.120000
511.130000
511.140000
511.150000
511.160000
511.170000
512.000000
512.100000
512.110000
512.111000
512.112000
512.113000
512.120000
512.121000
512.122000
513.000000
513.100000
513.110000
518.000000
518.100000
518.110000
518.111000

Opravy a udržovanie
Opravy a udržovanie
Opravy a údržba zdravotníckej techniky
Opravy a údržba nezdravotníckej techniky
Opravy budov a stavieb
Opravy a údržba vozového parku
Opravy a údržba výpočtovej techniky
Opravy a údržba telekomunikačnej techniky
Ostatné
Cestovné
Cestovné
Cestovné tuzemské
Stravné
Ostatné
Náhrada cestovného
Cestovné zahraničné
Stravné
Ostatné
Náklady na reprezentáciu
Náklady na reprezentáciu
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Ostatné služby
Zdravotnícke služby
Konzíliá

Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
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518.112000
518.113000
518.114000
518.115000
518.116000
518.117000
518.118000
518.120000
518.121000
518.122000
518.123000
518.124000
518.125000
518.126000
518.127000
518.127010
518.127020
518.128000
518.129000
518.130000
518.131000
518.132000
518.133000
518.134000
518.135000
518.136000
518.137000
518.140000
518.141000
518.142000
518.150000
518.160000
518.161000
518.162000
518.163000
518.164000
518.170000
518.171000
518.172000
518.173000
518.174000
518.175000
518.176000

Služby ambulancií pohotovostnej služby
Transplantácie a odbery orgánov
Laboratórne vyšetrenia
Zobrazovacie techniky
Doprava zdravotnícka
Operačné výkony
Ostatné
Prevádzkové služby
Upratovanie
Pranie
Energetické hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Dezinfekcia a deratizácia
Ochrana objektov
Stravovanie
Stravovanie – pacienti
Stravovanie – sprevádzajúce osoby
Stočné, zrážková voda
Ostatné prevádzkové služby
Manažérske služby
Kvalita
Marketing a inzercia
Právne, poradenské služby, exekučné služby, audítorské služby
Štúdie, posudky, expertízy
Služby súvisiace s verejných obstarávaním
Provízie a refundácie
Ostatné manažérske služby
Nájomné
Nájomné – zdravotnícky majetok
Nájomné – nezdravotnícky majetok
Vzdelávanie
Služby v oblasti logistiky
Služby informačných technológií
Poštovné
Telekomunikačné služby
Doprava všeobecná
Ostatné služby
Ostatné služby vozového parku
Ostatné služby zdravotníckej techniky
Ostatné služby výpočtovej techniky
Ostatné služby prevádzkových celkov
Ostatné služby nezdravotníckej techniky
Poplatok za sprostredkované stravovacie služby

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
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518.180000
518.181000

Softvér
Softvér

Súčet
Súčet/účtovanie
52 – Osobné náklady

521.000000
521.100000
521.110000
521.111000
521.112000
521.113000
521.114000

Mzdové náklady
Mzdové náklady
Mzdové náklady
Mzdové náklady lekárov
Mzdové náklady ostatní zdravotnícki zamestnanci
Mzdové náklady nezdravotnícki zamestnanci
Mzdové náklady ošetrovateľský personál

Súčet
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

521.114100

Mzdové náklady ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
Mzdové náklady ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent*

súčet/účtovanie

521.120000
521.121000
521.122000
521.123000
521.124000

Ostatné osobné náklady
OON / lekári
OON / ostatní zdravotnícki zamestnanci
OON / nezdravotnícki zamestnanci
OON / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

521.124100

OON / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
OON / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent*

súčet/účtovanie

Zákonné zdravotné a sociálne poistenie
Zákonné sociálne poistenie
Odvod do fondu zdravotného poistenia
Odvod do fondu zdravotného poistenia / lekári
Odvod do fondu zdravotného poistenia / ostatní zdravotnícki
zamestnanci
Odvod do fondu zdravotného poistenia / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do fondu zdravotného poistenia / ošetrovateľský personál

Súčet
Súčet
Súčet
súčet/účtovanie

521.114200

521.124200

524.000000
524.100000
524.110000
524.111000
524.112000
524.113000
524.114000
524.114100
521.114200

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

Odvod do fondu zdravotného poistenia / ošetrovateľský personál – sestry,
súčet/účtovanie
sociálne sestry*
Odvod do fondu zdravotného poistenia / ošetrovateľský personál – pôrodná
súčet/účtovanie
asistentka, zdravotnícky asistent*

524.120000
524.121000
524.122000
524.123000
524.124000

Odvod do fondu nemocenského poistenia
Odvod do FNP / lekári
Odvod do FNP / ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odvod do FNP / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do FNP / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.124100

Odvod do FNP / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
Odvod do FNP / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent*

súčet/účtovanie

Odvod do fondu dôchodkového poistenia
Odvod do FDP / lekári
Odvod do FDP / ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odvod do FDP / nezdravotnícki zamestnanci

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

521.124200

524.130000
524.131000
524.132000
524.133000

súčet/účtovanie
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524.134000

Odvod do FDP / ošetrovateľský personál

súčet

524.134100

Odvod do FDP / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
Odvod do FDP / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent*

súčet/účtovanie

524.140000
524.141000
524.142000
524.143000
524.144000

Odvod do fondu zamestnanosti
Odvod do FZ / lekári
Odvod do FZ / ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odvod do FZ / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do FZ / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.144100

Odvod do FZ / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
Odvod do FZ / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent*

súčet/účtovanie

524.150000
524.151000
524.152000
524.153000
524.154000

Odvod do SP – invalidné poistenie
Odvod do SP – IP / lekári
Odvod do SP – IP / ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – IP / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – IP / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.154100

Odvod do SP – IP / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
Odvod do SP – IP / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent*

súčet/účtovanie

524.160000
524.161000
524.162000
524.163000
524.164000

Odvod do SP – úrazové poistenie
Odvod do SP – UP / lekári
Odvod do SP – UP / zdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – UP / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – UP / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.164100

Odvod do SP – UP / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
Odvod do SP – UP / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent*

súčet/účtovanie

524.170000
524.171000
524.172000
524.173000
524.174000

Odvod do SP– poistenie do rezervného fondu
Odvod do SP – RF / lekári
Odvod do SP – RF / zdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – RF / nezdravotnícki zamestnanci
Odvod do SP – RF / ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

524.174100

Odvod do SP – RF / ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
Odvod do SP – RF / ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent*

súčet/účtovanie

525.000000
525.100000
525.111000
525.112000
525.113000
525.114000

Ostatné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie – lekári
Ostatné sociálne poistenie – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Ostatné sociálne poistenie – nezdravotnícki zamestnanci
Ostatné sociálne poistenie – ošetrovateľský personál

Súčet
Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

525.114100

Ostatné sociálne poistenie – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne
sestry*

súčet/účtovanie

521.134200

521.144200

521.154200

521.164200

521.174200

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie
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525.114100

Ostatné sociálne poistenie – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent*

súčet/účtovanie

527.000000
527.100000
527.110000
527.111000
527.112000
527.113000
527.114000

Zákonné sociálne náklady
Zákonné sociálne náklady
Tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu – lekári
Tvorba sociálneho fondu – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Tvorba sociálneho fondu – nezdravotnícki zamestnanci
Tvorba sociálneho fondu – ošetrovateľský personál

Súčet
Súčet
súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.114100
527.114100

527.120000
527.121000
527.122000

Tvorba sociálneho fondu – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne
sestry*
Tvorba sociálneho fondu – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent*

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – lekári
Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – ostatní zdravotnícki
zamestnanci

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

527.123000

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – nezdravotnícki
zamestnanci

súčet/účtovanie

527.124000

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – ošetrovateľský personál

súčet

527.124100
527.124100

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – ošetrovateľský personál – sestry,
súčet/účtovanie
sociálne sestry*
Príspevok zamestnávateľ na stravovanie – ošetrovateľský personál –
súčet/účtovanie
pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent*

527.130000
527.131000
527.132000
527.133000
527.134000

Odstupné
Odstupné – lekári
Odstupné – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odstupné – nezdravotnícki zamestnanci
Odstupné – ošetrovateľský personál

súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.134100

Odstupné – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
Odstupné – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent*

súčet/účtovanie

527.140000
527.141000
527.142000
527.143000
527.144000

Odchodné
Odchodné – lekári
Odchodné – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Odchodné – nezdravotnícki zamestnanci
Odchodné – ošetrovateľský personál

súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.144100

Odchodné – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
Odchodné – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent*

súčet/účtovanie

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – lekári
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – nezdravotnícki zamestnanci

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

527.134100

527.144100

527.150000
527.151000
527.152000
527.153000

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie
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527.154000
527.154100
527.154100

Náhrada príjmu pri dočasnej PN – ošetrovateľský personál
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – ošetrovateľský personál – sestry,
sociálne sestry*
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – ošetrovateľský personál – pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent*

súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

527.160000
527.161000
527.162000
527.163000
527.164000

Osobné ochranné pomôcky
OOP – lekári
OOP – ostatní zdravotnícki zamestnanci
OOP – nezdravotnícki zamestnanci
OOP – ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.164100

OOP – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
OOP – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent*

súčet/účtovanie

Zvyšovanie kvalifikácie
Zvyšovanie kvalifikácie – lekári
Zvyšovanie kvalifikácie – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Zvyšovanie kvalifikácie – nezdravotnícki zamestnanci
Zvyšovanie kvalifikácie – ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.164100

527.170000
527.171000
527.172000
527.173000
527.174000
527.174100
527.174100

527.180000
527.181000
527.182000
527.183000
527.184000
527.184100
527.184100

Zvyšovanie kvalifikácie – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne
sestry*
Zvyšovanie kvalifikácie – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent*

Povinné lekárske prehliadky
Povinné lekárske prehliadky – lekári
Povinné lekárske prehliadky – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Povinné lekárske prehliadky – nezdravotnícki zamestnanci
Povinné lekárske prehliadky – ošetrovateľský personál
Povinné lekárske prehliadky – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne
sestry*
Povinné lekárske prehliadky – ošetrovateľský personál – pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent*

súčet/účtovanie

súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie

527.190000
527.191000
527.192000
527.193000
527.194000

Rekondičné pobyty
Rekondičné pobyty – lekári
Rekondičné pobyty – ostatní zdravotnícki zamestnanci
Rekondičné pobyty – nezdravotnícki zamestnanci
Rekondičné pobyty – ošetrovateľský personál

Súčet
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet/účtovanie
súčet

527.194100

Rekondičné pobyty – ošetrovateľský personál – sestry, sociálne sestry*
Rekondičné pobyty – ošetrovateľský personál – pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent*

súčet/účtovanie

Ostatné
Pitný režim
Tvorba a zúčtovanie rezerv
Tvorba a zúčtovanie rezerv na odstupné
Tvorba a zúčtovanie rezerv na odchodné
Ostatné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie

527.194100

527.200000
527.210000
527.300000
527.310000
527.320000
528.000000
528.100000

súčet/účtovanie
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531.000000
531.100000
532.000000
532.100000
538.000000
538.100000

541.000000
541.100000
542.000000
542.100000
543.000000
543.100000
544.000000
544.100000
545.000000
545.100000
546.000000
546.100000
547.000000
547.100000
548.000000
548.100000
548.110000
548.120000
548.130000
548.140000
548.150000
548.160000
548.170000
548.180000
549.000000
549.100000

551.000000
551.100000
551.800000

53 – Dane a poplatky
Daň z motorových vozidiel
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Ostatné dane a poplatky

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie

54 – Iné náklady na hospodársku činnosť
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

Súčet

Predaný materiál
Predaný materiál
Dary
Dary
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Odpis pohľadávky
Odpis pohľadávky
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Emisie
Neuplatnená časť DPH
Členské príspevky
Zmarené investície
Ostatné výplaty fyzickým osobám
Náklady – centové vyrovnania
Náklady na pasívne spory a exekúcie
Ostatné
Manká a škody
Manká a škody

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie

Súčet/účtovanie

55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku
Súčet
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Súčet/účtovanie
Zostatková cena dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri
vyradení likvidáciou
Súčet/účtovanie
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557.100000

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému
majetku
Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

561.000000
561.100000
562.000000
562.100000
563.000000
563.100000
564.000000
564.100000
565.000000
565.100000
566.000000
566.100000
567.000000
567.100000
568.000000
568.100000
569.000000
569.100000

56 – Finančné náklady
Predané cenné papiere a podiely
Predané cenné papiere a podiely
Úroky
Úroky
Kurzové straty
Kurzové straty
Náklady na precenenie cenných papierov
Náklady na precenenie cenných papierov
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
Náklady na krátkodobý finančný majetok
Náklady na krátkodobý finančný majetok
Náklady na derivátové operácie
Náklady na derivátové operácie
Ostatné finančné náklady
Ostatné finančné náklady
Manká a škody na finančnom majetku
Manká a škody na finančnom majetku

553.000000
553.100000
555.000000
555.100000
557.000000

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie

59 – Dane z príjmov a prevodové účty
591.000000

Splatná daň z príjmov

Súčet/účtovanie

592.000000

Odložená daň z príjmov

Súčet/účtovanie

595.000000

Dodatočné odvody dane z príjmov

Súčet/účtovanie

596.000000

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

Súčet/účtovanie

Účtovná trieda 6 – Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
600.000000
601.000000
601.100000
602.000000
602.100000
602.110000
602.111000

Výnosy
Tržby za vlastné výrobky
Tržby za vlastné výkony a tovary
Tržby z predaja služieb
VšZP
VšZP – hospitalizácie
VšZP – hospitalizácie

Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
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602.113000
602.119000
602.120000
602.130000
602.131000
602.132000
602.133000
602.134000
602.135000
602.136000
602.137000
602.138000
602.140000
602.141000
602.142000
602.150000
602.151000
602.154000
602.160000
602.161000
602.163000
602.164000
602.165000
602.166000
602.170000
602.171000
602.173000
602.174000
602.175000
602.180000
602.190000
602.200000
602.210000
602.211000
602.213000
602.219000
602.220000
602.230000
602.231000
602.232000
602.233000
602.234000

VšZP – mimoriadne finančne náročná zdravotná starostlivosť
(MFNZS)
VšZP – mimotelová eliminačná liečba
VšZP – jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS)
VšZP – ambulancie
VšZP – ambulancie – body
VšZP – ambulancie – výkony
VšZP – kapitácia
VšZP – stomatológia
VšZP – ambulancia pohotovostnej služby (APS) – paušál
VšZP – expektačné lôžko (H5556)
VšZP – ambulancie urgentnej medicíny (urgent 1. alebo 2. typu)
VšZP – APS – najazdené kilometre (návštevná služba)
VšZP – spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)
VšZP – SVaLZ – body
VšZP – SVaLZ – výkony
VšZP – krv
VšZP – krv – pripočítateľné položky k HP
VšZP – krv – ambulancie
VšZP – lieky
VšZP – lieky – pripočítateľné položky k HP
VšZP – lieky – JZS
VšZP – lieky – ambulancie
VšZP – lieky – SVaLZ
VšZP – lieky – stacionár
VšZP – ZM
VšZP – ZM – pripočítateľné položky k HP
VšZP – ZM – JZS
VšZP – ZM – ambulancie
VšZP – ZM – SVaLZ
VšZP – stacionár
VšZP – doprava
Dôvera ZP
Dôvera – hospitalizácie
Dôvera – hospitalizácie
Dôvera – MFNZS
Dôvera – mimotelová eliminačná liečba
Dôvera – JZS
Dôvera – ambulancie
Dôvera – ambulancie – body
Dôvera – ambulancie – výkony
Dôvera – kapitácia
Dôvera – stomatológia

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
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602.235000
602.236000
602.237000
602.238000
602.240000
602.241000
602.242000
602.250000
602.251000
602.253000
602.254000
602.260000
602.261000
602.263000
602.264000
602.265000
602.266000
602.270000
602.271000
602.273000
602.274000
602.275000
602.280000
602.290000
602.300000
602.310000
602.311000
602.313000
602.319000
602.320000
602.330000
602.331000
602.332000
602.333000
602.334000
602.335000
602.336000
602.337000
602.338000
602.340000
602.341000
602.342000
602.350000

Dôvera – ambulancia pohotovostnej služby (APS) – paušál
Dôvera – expektačné lôžko (H5556)
Dôvera – ambulancie urgentného príjmu (urgent 1. alebo 2. typu)
Dôvera – APS – najazdené kilometre (návštevná služba)
Dôvera – SVaLZ
Dôvera – SVaLZ – body
Dôvera – SVaLZ – výkony
Dôvera – krv
Dôvera – krv – pripočítateľné položky k HP
Dôvera – krv – JZS
Dôvera – krv – ambulancie
Dôvera – lieky
Dôvera – lieky – pripočítateľné položky k HP
Dôvera – lieky – JZS
Dôvera – lieky – ambulancie
Dôvera – lieky – SVaLZ
Dôvera – lieky – stacionár
Dôvera – ZM
Dôvera – ZM – pripočítateľné položky k HP
Dôvera – ZM – JZS
Dôvera – ZM – ambulancie
Dôvera – ZM – SVaLZ
Dôvera – stacionár
Dôvera – doprava
Union ZP
Union – hospitalizácie
Union – hospitalizácie
Union – MFNZS
Union – mimotelová eliminačná liečba
Union – JZS
Union – ambulancie
Union – ambulancie – body
Union – ambulancie – výkony
Union – kapitácia
Union – stomatológia
Union – ambulancia pohotovostnej služby (APS) – paušál
Union – expektačné lôžko
Union – ambulancie urgentného príjmu (urgent 1. alebo 2. typu)
Union – APS – najazdené kilometre (návštevná služba)
Union – SVaLZ
Union – SVaLZ – body
Union – SVaLZ – výkony
Union – krv

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
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602.351000
602.353000
602.354000
602.360000
602.361000
602.363000
602.364000
602.365000
602.366000
602.370000
602.371000
602.373000
602.374000
602.375000
602.380000
602.390000
602.400000
602.410000
602.420000
602.430000
602.500000
602.510000
602.511000
602.512000
602.513000
602.514000
602.515000
602.600000
602.610000
602.910000
602.911000
602.912000
602.913000
602.914000
604.000000
604.100000
606.000000
607.000000

Union – krv – pripočítateľné položky k HP
Union – krv – JZS
Union – krv – ambulancie
Union – lieky
Union – lieky – pripočítateľné položky k HP
Union – lieky – JZS
Union – lieky – ambulancie
Union – lieky – SVaLZ
Union – lieky – stacionár
Union – ZM
Union – ZM – pripočítateľné položky k HP
Union – ZM – JZS
Union – ZM – ambulancie
Union – ZM – SVaLZ
Union – stacionár
Union – doprava
EU – poistenci
EU – poistenci VšZP
EU – poistenci Dôvera
EU – poistenci Union
Tržby za zdravotnú starostlivosť nehradenú ZP
Tržby za zdravotnú starostlivosť nehradenú ZP
Ubytovanie sprevádzajúcich osôb
Stravovanie sprevádzajúcich osôb
AS – lieky
Ostatné platby od fyzických osôb
Ostatné platby od právnických osôb
Tržby ostatné
Tržby ostatné
Tržby z predaja služieb – iné
Prenájom nehnuteľností
Prenájom hnuteľných prostriedkov
Prenájom reklamných plôch
Reklama
Tržby za tovar
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

611.000000
612.000000
613.000000

61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Zmena stavu nedokončenej výroby
Zmena stavu polotovarov
Zmena stavu výrobkov

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
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614.000000

Zmena stavu zvierat

Súčet/účtovanie

621.000000
621.100000
622.000000
622.100000
623.000000
623.100000
624.000000
624.100000

62 – Aktivácia
Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie

641.000000
641.100000
642.000000
642.100000
644.000000
644.100000
645.000000
645.100000
646.000000
646.100000
648.000000
648.100000
648.110000
648.120000
648.130000
648.140000
648.150000
648.160000
648.170000

64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Tržby z predaja materiálu
Tržby z predaja materiálu
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Výnosy z odpísaných pohľadávok
Výnosy z odpísaných pohľadávok
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Emisné kvóty
Nárok na úhradu škody od poisťovne
Nárok na úhradu manka a škody od zamestnanca
Inventarizačné prebytky
Refundácie, vratky
Prijaté dary vecné
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

657.000000
657.100000

65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
Súčet
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
Súčet/účtovanie
Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému
majetku
Súčet
Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku Súčet/účtovanie

661.000000
661.100000
662.000000

66 – Finančné výnosy
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Úroky

655.000000
655.100000

Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
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662.100000
663.000000
663.100000
664.000000
664.100000
665.000000
665.100000
666.000000
666.100000
667.000000
667.100000
668.000000
668.100000

Úroky
Kurzové zisky
Kurzové zisky
Výnosy z precenenia cenných papierov
Výnosy z precenenia cenných papierov
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Výnosy z derivátových operácií
Výnosy z derivátových operácií
Ostatné finančné výnosy
Ostatné finančné výnosy

Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie
Súčet
Súčet/účtovanie

Účtovná trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
701.000000
702.000000

70 – Súvahové uzávierkové účty
Začiatočný účet súvahový
Konečný účet súvahový

Súčet/účtovanie
Súčet/účtovanie

710.000000

71 – Výsledkový uzávierkový účet
Účet ziskov a strát

Súčet/účtovanie

75 až 79 – Podsúvahové účty
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Postup pri vedení vnútroorganizačného účtovníctva
u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – príspevkových organizácií

1.1. Účel a postup
Metodické usmernenie upravuje pravidlá organizácie a vedenia vnútroorganizačného
účtovníctva (ďalej aj „VOÚ“), pričom definuje:






požiadavky na vedenie VOÚ,
spôsob vedenia VOÚ,
pravidlá pri vedení VOÚ,
špecifiká vnútropodnikových alokácií,
vnútroorganizačné segmenty poskytovania zdravotnej starostlivosti.

VOÚ zohľadňuje princípy DRG definované v aktuálnej Kalkulačnej príručke vydanej ÚDZS,
pričom umožňuje sledovať vnútorné ekonomické vzťahy poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti (ďalej aj „PZS“), plánovať a vyhodnocovať hospodárenie nákladových stredísk
(ďalej aj „NS“), a predovšetkým umožňuje uplatniť efektívny benchmarking medicínskej
a ekonomickej výkonnosti porovnateľných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, založený
na rovnakých princípoch.
Poradie rozúčtovania jednotlivých vnútroorganizačných nákladov je potrebné vykonať
po úroveň dostupných dát.
1.2. Požiadavky na vedenie vnútroorganizačného účtovníctva
Za účelom vykonania vnútroorganizačných realokácií v účtovnom okruhu vedenom podľa
legislatívneho rámca (bežný účtovný okruh) musia byť splnené nasledovné podmienky:
1. je zavedený jednotný účtový rozvrh,
2. je vytvorená smernica o VOÚ a smernica o účtovných postupoch v zmysle Kalkulačnej
príručky vydanej ÚDZS,
3. sú vytvorené nákladové strediská v minimálnej štruktúre podľa Kalkulačnej príručky
vydanej ÚDZS,
4. pred účtovaním na príslušné vnútroorganizačné analytické účty musí byť ukončené
zaúčtovanie hlavnej, ako aj podnikateľskej činnosti v primárnom účtovnom okruhu.
Poskytovateľ ZS vykonáva pravidelnú revíziu kódov PZS a kódov nákladových stredísk,
pričom platí zásada, že pre každý kód PZS je vytvorené samostatné NS .
Pri zaúčtovaní v primárnom účtovnom okruhu (finančnom účtovníctve) sa používajú
prepočtové kľúče uvedené v tomto dokumente za predpokladu, že dochádza k rozúčtovaniu
nákladov priamo pri účtovaní dodávateľskej faktúry.
Pri vykazovaní výkonov zdravotnej starostlivosti vo všetkých ostatných informačných
systémoch je nutné dbať na to, aby pacientovi bol pridelený ID kód – jedinečný identifikátor,
ktorý umožňuje sledovanie nákladov a výnosov na pacienta.
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1.3. Spôsob vedenia vnútroorganizačného účtovníctva
PZS vedie VOÚ v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý vytvorí účty v rámci účtových
tried 8 a 9. Účty VOÚ sú uvedené v Prílohe č. 3.1 tohto dokumentu – Účtový rozvrh
vnútroorganizačného účtovníctva.
Analytické účty VOÚ je možné podľa potreby ešte členiť na DRG relevantné a DRG
nerelevantné.
PZS účtuje a vykazuje účtovné vnútroorganizačné prípady v období, s ktorým časovo a
vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, PZS ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa
tieto skutočnosti zistili.
PZS je povinný viesť vnútroorganizačné účtovníctvo mesačne. PZS usmerní vo svojej
internej norme formu a termíny predkladania podkladov na zaúčtovanie vnútroorganizačných
nákladov a vnútroorganizačných výnosov.
1.4. Pravidlá pri vedení vnútroorganizačného účtovníctva
Pri rozúčtovaní vnútroorganizačných nákladov a výnosov je potrebné dodržať postupy uvedené
v bodoch 1.4.1 až 1.4.14. Pri nákladových strediskách, ktoré dosahujú DRG nerelevantné
výnosy (služby poskytnuté iným právnickým osobám), je potrebné rozúčtovať k tomu všetky
prislúchajúce náklady, pričom sa použije jeden z nasledovných postupov:
a. celkové náklady príslušného NS sa rozčlenia pomerom počtu bodov vykázaných pre
interné NS a celkového počtu všetkých vykázaných bodov (interné aj externé);
predmetom rozúčtovania bude iba čiastka, ktorá prislúcha interným NS,
b. v prípade, že NS poskytuje externým subjektom služby, ktoré sú ocenené komerčnou
cenou (nie je možné ohodnotiť službu prostredníctvom nákladovej ceny bodu), celkové
náklady príslušného NS sa rozčlenia pomerom odpracovaných hodín vykázaných pre
interné NS a počtu všetkých odpracovaných hodín (pre interné aj externé subjekty);
predmetom rozúčtovania bude iba čiastka, ktorá prislúcha interným NS.
1.4.1. Vnútroorganizačné služby poskytnuté medicínskym nákladovým strediskám
administratívnymi strediskami
V prvom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady administratívnych stredísk na
medicínske nákladové strediská (teda nie nákladové strediská podnikateľskej činnosti,
administratívne nákladové strediská, nemocničnú lekáreň a ostatné nákladové strediská, ktoré
sa rozpočítavajú prepočtovými kľúčmi).
Zoznam administratívnych nákladových stredísk a ich kódov sa nachádza v Prílohe č. 3.2 tohto
dokumentu – Zoznam nákladových stredísk správnej réžie (nemedicínska a medicínska
infraštruktúra).
Vnútroorganizačné náklady administratívnych stredísk sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia
všetky nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a všetky výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to
prostredníctvom nasledovných prepočtových kľúčov:
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Kód NS

Prepočtový kľúč

0901xx, 0902xx,
0904xx, 0905xx,
0906xx, 0907xx
(kult. zložky iné),
0909xx, 0910xx,
0920xx, 979xx,
982xx, 984xx

suma všetkých úväzkov na medicínskom pracovisku / suma všetkých
úväzkov medicínskych pracovísk

0903xx

suma úväzkov zdravotníckych zamestnancov (lekári, ošetrovateľský
personál, ostatný zdravotnícky personál) na medicínskom pracovisku /
suma úväzkov zdravotníckych zamestnancov medicínskych pracovísk

0907xx (lekárska
knižnica)
0907xx (pacientska
knižnica, kultúrne
aktivity)
0908xx

suma úväzkov lekárov na medicínskom pracovisku / suma úväzkov
lekárov medicínskych pracovísk
počet ošetrovacích dní na medicínskom pracovisku / počet
ošetrovacích dní medicínskych pracovísk
počet PC na medicínskom pracovisku / počet PC medicínskych
pracovísk
skutočný odber na medicínskom pracovisku / skutočný odber
všetkých medicínskych pracovísk

0911xx

alternatívne:
suma všetkých úväzkov na medicínskom pracovisku / suma všetkých
úväzkov medicínskych pracovísk

0912xx

suma úväzkov ošetrovateľského personálu / suma všetkých úväzkov
ošetrovateľského personálu
skutočné náklady na prípravu jedál na medicínskom pracovisku /
skutočné náklady na prípravu jedál všetkých medicínskych pracovísk

0913xx

alternatívne:
suma počtu vydaných jedál na medicínskom pracovisku pre
pacienta / suma počtu všetkých vydaných jedál medicínskych pracovísk
pre pacientov
suma kg bielizne na medicínskom pracovisku / suma kg bielizne
všetkých medicínskych pracovísk

0914xx

alternatívne:
suma počtu ošetrovacích dní na medicínskom pracovisku / suma
všetkých ošetrovacích dní medicínskych pracovísk
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počet najazdených km pre medicínske pracovisko /celkový počet
najazdených km
0915xx, 0924xx

alternatívne:
počet prevozov na medicínskom pracovisku / počet prevozov všetkých
medicínskych pracovísk

0916xx (údržba
medicínska)

suma počtu hodín údržby odpracovaných na medicínskom
pracovisku / suma počtu hodín údržby na všetkých medicínskych
pracoviskách
alternatívne:
počet prístrojov na medicínskom pracovisku / počet prístrojov na
všetkých medicínskych pracoviskách

0916xx (údržba
ostatná)

suma počtu hodín údržby na medicínskom pracovisku / suma
všetkých hodín údržby odpracovaných na medicínskych pracoviskách
suma m2 na medicínskom pracovisku / suma všetkých m2
medicínskych pracovísk

0917xx

alternatívne:
percentuálny odhad
skutočný odber na medicínskom pracovisku / skutočný odber na
všetkých medicínskych pracoviskách

0918xx (energetické
zdroje – el. energia,
plyn, voda)

alternatívne:
suma m2 na medicínskom pracovisku / suma všetkých m2
medicínskych pracovísk
alternatívne:
percentuálny odhad

0918xx (energetické skutočný odber na medicínskom pracovisku / skutočný odber na
zdroje – medicinálne všetkých medicínskych pracoviskách
plyny)
suma kg (biologický odpad a nebezpečný odpad) na medicínskom
pracovisku / suma všetkých kg (biologický odpad a nebezpečný odpad)
medicínskych pracovísk
0919xx

alternatívne:
suma počtu ošetrovacích dní na medicínskom pracovisku / suma
všetkých ošetrovacích dní medicínskych pracovísk

0921xx

suma počtu výdajov na medicínske pracovisko / suma počtu výdajov
na všetky medicínske pracoviská

51

Príloha č. 3

suma počtu ošetrovacích dní na medicínskom pracovisku / suma
všetkých ošetrovacích dní medicínskych pracovísk
0922xx
(stravovanie
pacientov)

0922xx
(stravovanie
zamestnancov)

alternatívne:
suma počtu vydaných jedál na medicínskom pracovisku pre
pacienta / suma počtu všetkých vydaných jedál medicínskych pracovísk
pre pacientov
suma počtu objednaných obedov pre zamestnancov na medicínskom
pracovisku / suma počtu všetkých objednaných obedov zamestnancom
na medicínskych pracoviskách
alternatívne:
suma počtu vydaných obedov pre zamestnancov na medicínskom
pracovisku / suma počtu všetkých vydaných obedov zamestnancom na
medicínskych pracoviskách
suma počtu objednaných obedov pre zamestnancov na medicínskom
pracovisku / suma počtu všetkých objednaných obedov zamestnancom
na medicínskych pracoviskách
alternatívne:

0923xx

suma počtu vydaných obedov pre zamestnancov na medicínskom
pracovisku / suma počtu všetkých vydaných obedov zamestnancom na
medicínskych pracoviskách
alternatívne:
suma všetkých úväzkov na medicínskom pracovisku / suma všetkých
úväzkov medicínskych pracovísk
suma m2 na medicínskom pracovisku / suma všetkých m2
medicínskych pracovísk

0925xx

alternatívne:
suma všetkých úväzkov na medicínskom pracovisku / suma všetkých
úväzkov medicínskych pracovísk

1.4.2. Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám nemocničnou
lekárňou
V druhom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady nemocničnej lekárne na príslušné
medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby nemocničnej lekárne.
Vnútroorganizačné náklady nemocničnej lekárne sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia všetky
nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a všetky výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to
prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:

52

Príloha č. 3

NS

Prepočtový kľúč

3080xx

suma počtu výdajov na medicínske pracovisko / suma počtu výdajov na
všetky medicínske pracoviská

1.4.3. Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám oddelením
centrálnej sterilizácie
V treťom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady oddelenia centrálnej sterilizácie
(centrálna sterilizácia, centrálna úprava postelí) na príslušné medicínske nákladové strediská,
ktoré využili služby oddelenia centrálnej sterilizácie.
Vnútroorganizačné náklady oddelenia centrálnej sterilizácie sa rozpočítavajú tak, že sa
zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to
prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:

Prepočtový kľúč

NS
5186xx
Centrálna
sterilizácia
(úprava postelí)
5186xx
Centrálna
sterilizácia
(ostatné výkony)

počet vysterilizovaných postelí medicínskeho pracoviska / počet
vysterilizovaných postelí všetkých medicínskych pracovísk
suma bodov podľa katalógu ZV medicínskeho pracoviska / suma bodov
podľa katalógu ZV všetkých medicínskych pracovísk
alternatívne:
suma počtu sterilizačných jednotiek na medicínske pracovisko / suma
počtu sterilizačných jednotiek na všetky medicínske pracoviská

1.4.4. Vnútroorganizačné služby poskytnuté medicínskymi pracoviskami navzájom
okrem vnútroorganizačných služieb medicínskych pracovísk uvedených v bodoch
1.4.5 až 1.4.13
Vo štvrtom kroku sa zaúčtujú služby a výkony, ktoré si poskytli medicínske pracoviská
navzájom t. j. služby kliník/oddelení (NS 1xxxxx), služby a vyšetrenia vykonané na
ambulanciách (NS 2xxxxx), služby pracovísk jednodňovej zdravotnej starostlivosti (NS
4xxxxx), služby pracovísk spoločných liečebných a vyšetrovacích služieb (NS 5xxxx
a 3187xx). PZS ocení uvedené služby buď nákladovými cenami alebo použije pri ocenení
ceny zo zmlúv so zdravotnými poisťovňami, príp. tretími osobami. Vnútroorganizačnými
nákladmi sú zaťažené tie pracoviská, ktoré si príslušnú službu objednali.
Vnútroorganizačné náklady poskytnuté medicínskymi pracoviskami navzájom sa rozpočítavajú
tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty (účtovná trieda 6 a
9), a to prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:
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Prepočtový kľúč

NS
Služby
kliník/oddelení
Služby ambulancií
Služby pracovísk
JZS
Služby pracovísk
SVLZ

Konzílium
poskytnuté
lôžkovým
oddelením
(1 hod.)

suma bodov medicínskeho pracoviska / suma bodov všetkých
medicínskych pracovísk
alternatívne:
suma výkonov na medicínske pracovisko / suma výkonov na všetky
medicínske pracoviská

priemerná cena práce atestovaného lekára za jednu hodinu bez
pohotovosti a bez nadčasov x 1 hod.

1.4.5. Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám prijímacou
kanceláriou
V piatom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady prijímacej kancelárie na príslušné
medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby prijímacej kancelárie.
Vnútroorganizačné náklady prijímacej kancelárie sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia všetky
nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a všetky výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9) a to
prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:
NS
Prijímacia
kancelária

Prepočtový kľúč
počet prijatých pacientov medicínskeho pracoviska / počet prijatých
pacientov všetkých medicínskych pracovísk

Poznámka: preúčtovanie vnútroorganizačných nákladov prijímacích ambulancií na príslušné
medicínske nákladové strediská prebieha vo štvrtom kroku (viď bod 1.4.4).
1.4.6. Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovými strediskami urgentného
príjmu
V šiestom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady ambulancií urgentného príjmu na
príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby urgentného príjmu pacientov,
teda pacientov, ktorí boli prijatí na hospitalizáciu.
Náklady ambulancií urgentného príjmu sa najskôr rozčlenia pomerom počtu pacientov, ktorí
boli prijatí do nemocnice nasledovným koeficientom:
NS
8xxxxx
Urgentný príjem

Prepočtový kľúč
počet pacientov prijatých cez urgentný príjem / počet všetkých
pacientov ošetrených na urgentnom príjme
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Čiastka nákladov vypočítaná použitím hore uvedeného koeficientu (koeficient x celkové
náklady) sa použije na preúčtovanie, a to prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:

Prepočtový kľúč

NS
8xxxxx
Urgentný príjem

počet prijatých pacientov cez urgentný príjem medicínskeho
pracoviska / počet prijatých pacientov cez urgentný príjem všetkých
medicínskych pracovísk

1.4.7. Vnútroorganizačné služby poskytnuté krvnou bankou
V siedmom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady krvnej banky na príslušné
medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby krvnej banky.
Vnútroorganizačné náklady krvnej banky sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty
(účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného
prepočtového kľúča:
NS

Prepočtový kľúč

Krvná banka

počet transfúznych liekov (TU) medicínskeho pracoviska/ celkový počet
transfúznych liekov (TU) všetkých medicínskych pracovísk

1.4.8. Vnútroorganizačné služby poskytnuté združenou tkanivovou bankou
V ôsmom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady združenej tkanivovej banky na
príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby združenej tkanivovej banky.
Vnútroorganizačné náklady združenej tkanivovej banky sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia
nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to
prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:
Prepočtový kľúč

NS

Združená
tkanivová banka

výkon vo vzťahu k definovanej jednotke (bunka, tkanivo, orgán)
medicínskeho pracoviska / počet všetkých výkonov k definovanej
jednotke všetkých medicínskych pracovísk
alternatívne:
suma bodov medicínskeho pracoviska / suma bodov všetkých
medicínskych pracovísk

1.4.9. Vnútroorganizačné služby poskytnuté mliečnou bankou
V deviatom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady mliečnej banky na príslušné
medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby mliečnej banky.
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Vnútroorganizačné náklady krvnej banky sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty
(účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného
prepočtového kľúča:
NS

Prepočtový kľúč

Mliečna banka

počet jednotiek materského mlieka medicínskeho pracoviska / celkový
počet jednotiek materského mlieka všetkých medicínskych pracovísk

1.4.10. Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám pracoviskom
anestézie
V desiatom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady nákladového strediska anestézie na
príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby tohto nákladového strediska.
Najskôr sa zaúčtuje spotreba materiálu (liekov, zdravotníckeho materiálu) na jednotlivé
medicínske strediská. Následne sa vnútroorganizačné náklady tohto nákladového strediska
rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty
(účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného alokačného kľúča:
Kód NS

Alokačný kľúč

Anestézie

počet anestéziologických hodín („doba trvania anestézie“)
medicínskeho pracoviska / počet anestéziologických hodín („doba trvania
anestézie“) všetkých medicínskych pracovísk

1.4.11. Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám nákladovými
strediskami operačné a zákrokové sály
V jedenástom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady nákladového strediska operačné
a zákrokové sály na príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby týchto
nákladových stredísk.
Najskôr sa zaúčtuje spotreba materiálu (liekov, zdravotníckeho materiálu) na jednotlivé
medicínske strediská. Následne sa vnútroorganizačné náklady tohto nákladového strediska
rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty
(účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného alokačného kľúča:
Kód NS
Operačné
a zákrokové sály

Alokačný kľúč
počet operačných hodín („rez-šitie“) medicínskeho pracoviska / počet
operačných hodín všetkých medicínskych pracovísk
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1.4.12. Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám oddelením
centrálnych operačných sál
V dvanástom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady oddelenia centrálnych
operačných sál na príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby oddelenia
centrálnych operačných sál.
Najskôr sa zaúčtuje spotreba materiálu (liekov, zdravotníckeho materiálu) na jednotlivé
medicínske strediská a prípadne sterilizácia kaziet určenou fixnou cenou x počet sterilizácií na
jednotlivé medicínske strediská. Následne sa vnútroorganizačné náklady tohto nákladového
strediska rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové
účty (účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného alokačného kľúča:
Kód NS
Centrálne
operačné sály

Alokačný kľúč
počet operačných hodín („rez-šitie“) medicínskeho pracoviska / počet
operačných hodín všetkých medicínskych pracovísk

1.4.13. Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám oddelením
zákrokových sál a robotickej chirurgie
V trinástom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady oddelenia zákrokových sál
a robotickej chirurgie na príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby
oddelenia zákrokových sál.
Najskôr sa zaúčtuje spotreba materiálu (liekov, zdravotníckeho materiálu) na jednotlivé
medicínske strediská. Následne sa vnútroorganizačné náklady tohto nákladového strediska
rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty
(účtovná trieda 6 a 9) a to prostredníctvom nasledovného alokačného kľúča:
Kód NS

Alokačný kľúč

Oddelenie
zákrokových sál
a robotickej
chirurgie

počet operačných hodín („rez-šitie“) medicínskeho pracoviska / počet
operačných hodín všetkých medicínskych pracovísk

1.4.14. Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám oddelením
centrálnej JIS
V štrnástom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady oddelenia centrálnej JIS na
príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby oddelenia centrálnej JIS.
Najskôr sa zaúčtuje spotreba materiálu (liekov, zdravotníckeho materiálu) na jednotlivé
medicínske strediská a prípadne sterilizácia kaziet určenou fixnou cenou x počet sterilizácií na
jednotlivé medicínske strediská. Následne sa vnútroorganizačné náklady tohto nákladového
strediska rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové
účty (účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného alokačného kľúča:
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Kód NS

Alokačný kľúč

Centrálna JIS

počet anestéziologických hodín („doba trvania anestézie“)
medicínskeho pracoviska / počet anestéziologických hodín („doba trvania
anestézie“) všetkých medicínskych pracovísk

1.5. Špecifiká vnútropodnikových alokácií
Pri rozúčtovaní osobných nákladov je potrebné alokovať tieto náklady na ambulancie
a pracoviská jednodňovej starostlivosti nasledovne:
a) úväzky na ambulancii a k tomu prislúchajúce náklady musia zodpovedať úväzkom,
ktoré má PZS zazmluvnené so zdravotnou poisťovňou, príp. úväzkom stanoveným v
povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v danej odbornosti,
b) úväzky na pracovisku jednodňovej starostlivosti musia zodpovedať úväzkom, ktoré má
PZS zazmluvnené so zdravotnou poisťovňou, príp. úväzkom stanoveným v povolení na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v danej odbornosti.
1.6. Segmenty a odbornosti PZS
PZS sú povinní pri nastavovaní systémov, účtovaní v ekonomickým systémoch a vykazovaní
zdravotnej starostlivosti dodržiavať metodické usmernenia MZ SR a NCZI.
Výstupy z účtovníctva v kombinácií s výstupmi z nemocničného informačného systému slúžia
na porovnávanie a vyhodnocovanie ekonomickej a medicínskej efektívnosti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Začlenenie dát prebieha na úrovni segmentov zdravotnej starostlivosti
a na úrovni odborností. Prevodník nákladových stredísk, segmentov a odborností sa nachádza
v Prílohe č. 3.3 tohto dokumentu.
SÚVISIACE PREDPISY
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov,
Aktuálna kalkulačná príručka Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou.
PRÍLOHY
Príloha č. 3.1 Účtový rozvrh vnútropodnikového účtovníctva
Príloha č. 3.2 Zoznam nákladových stredísk správnej réžie (nemedicínska a medicínska
infraštruktúra)
Príloha č. 3.3 Prevodník nákladových stredísk na segmenty a odbornosti
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Príloha č. 3.1 Účtový rozvrh vnútroorganizačného účtovníctva
Číslo
Názov
811.000000000 Vnútropodnikové náklady spolu

NS

811.001000000

Operačné výkony na centrálnych operačných sálach

Medicínske strediská

811.002000000

Operačné výkony na zákrokových operačných sálach

Medicínske strediská

811.003000000

Operačné výkony na sálach pre robotickú chirurgiu

Medicínske strediská

811.004000000

Poskytovanie anestézie (operačné a zákrokové sály)

Medicínske strediská

811.005000000

Urgentný príjem pacientov

Medicínske strediská

811.006000000

Príjem pacientov (prijímacia kancelária)

Medicínske strediská

811.007000000

Stravovanie

Medicínske strediská

811.008010000

SVaLZ – rádiológia

Medicínske strediská

811.008020000

SVaLZ – laboratórne vyšetrenia

Medicínske strediská

811.008030000

SVaLZ - iné vyšetrenia

811.009000000

Krvná banka

Medicínske strediská
Medicínske strediská

811.010000000

Mliečna banka

Medicínske strediská

811.011000000

OFBLR – rehabilitácia

Medicínske strediská

811.012000000

Nemocničná lekáreň

Medicínske strediská

811.014000000

Sterilizácia

Medicínske strediská

811.015000000

Nájomné a správa

Medicínske strediská

811.016000000

Upratovanie

Medicínske strediská

811.017000000

Pranie

811.018000000

Vonkajšia údržba

Medicínske strediská
Medicínske strediská

811.019000000

Vnútorná údržba

Medicínske strediská

811.020000000

Tepelné hospodárstvo

Medicínske strediská

811.021000000

Doprava

Medicínske strediská

811.022000000

Služby OI a VT

Medicínske strediská

811.023000000

Podateľňa

Medicínske strediská

811.024000000

Pracovné lekárstvo

Medicínske strediská

811.025000000

Tkanivová banka

Medicínske strediská

811.026000000

Spaľovňa

Medicínske strediská

811.027000000

Služby lôžkových oddelení (konzíliá, a pod.)

Medicínske strediská

811.028000000

Ambulantné vyšetrenia

Medicínske strediská

811.029000000

Služby JZS

Medicínske strediská

811.030000000

Psychiatrický stacionár

Medicínske strediská

811.031000000

Nefrologický stacionár (dialýza)

Medicínske strediská

811.032000000

Konzíliá

Medicínske strediská

811.099000000

Ostatné vnútroorganizačné náklady

Medicínske strediská

911.000000000 Vnútropodnikové výnosy spolu
911.001000000

Operačné výkony na centrálnych operačných sálach

5185xx

911.002000000

Operačné výkony na zákrokových operačných sálach

5185xx, 1xxxxx

911.003000000

Operačné výkony na sálach pre robotickú chirurgiu

5185xx

911.004000000

Poskytovanie anestézie (operačné a zákrokové sály)

1025xx, 1323xx
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911.005000000

Urgentný príjem pacientov

911.006000000

Príjem pacientov (prijímacia kancelária)

2174xx, 2175xx, 2176xx, 80xxxx
(ambulancie urgentného príjmu), 5023xx
(RTG a PT urgentného príjmu)
0912xx (čiastočne)

911.007000000

Stravovanie

0913xx

911.008010000

SVaLZ - rádiológia

5023xx (čiastočne)

911.008020000

SVaLZ - laboratórne vyšetrenia

911.008030000

SVaLZ - iné vyšetrenia

911.009000000

Krvná banka

5024xx , 5031xx, 5034xx
5043xx , 5062xx, 5213xx (očná tkanivová
banka), 3187xx (funkčná diagnostika)
5213xx (čiastočne)

911.010000000

Mliečna banka

5218xx (čiastočne)

911.011000000

OFBLR – rehabilitácia

5027xx (čiastočne)

911.012000000

Nemocničná lekáreň

3080xx

911.014000000

Sterilizácia

911.015000000

Nájomné a správa

911.016000000

Upratovanie

5186xx
0901xx, 0902xx, 0903xx, 0904xx, 0905xx,
0906xx, 0907xx, 0909xx, 0910xx, 0911xx,
0912xx, 0916xx, 0921xx, 0922xx, 0923xx,
0978xx, 0979xx, 0984xx
0917xx

911.017000000

Pranie

0914xx

911.018000000

Vonkajšia údržba

0920xx

911.019000000

Vnútorná údržba

0925xx

911.020000000

Tepelné hospodárstvo

0918xx

911.021000000

Doprava

0915xx, 0924xx

911.022000000

Služby OI a VT

0908xx

911.023000000

Podateľňa

0902xx

911.024000000

Pracovné lekárstvo

2306xx (čiastočne)

911.025000000

Tkanivová banka

5188xx

911.026000000

Spaľovňa

0919xx

911.027000000

Služby lôžkových oddelení (konzíliá, a pod.)

1xxxxx

911.028000000

Ambulantné vyšetrenia

2xxxxx

911.029000000

Služby JZS

4xxxxx

911.030000000

Psychiatrický stacionár

6005xx

911.031000000

Nefrologický stacionár (dialýza)

6063xx

911.032000000

Konzíliá

Lôžkové oddelenia

911.099000000

Ostatné vnútroorganizačné náklady
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Príloha č. 3.2 Zoznam nákladových stredísk správnej réžie (nemedicínska a medicínska
infraštruktúra)
Kód NS
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0978
0979
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0999

Názov NS
riaditeľ, sekretariát riaditeľa
manažment pre hospodársko-technické činnosti
manažment pre liečebnú starostlivosť
personálna práca a mzdy
kontrola
civilná ochrana
kultúrne zložky (knižnica, zasadačka)
informačné technológie
vrátnica
strážna služba
telefónna ústredňa
úsek pre ošetrovateľstvo
liečebná výživa - kuchyňa
práčovňa
doprava hospodárska
údržba
upratovanie
energetické zdroje
spaľovňa
záhradníctvo, údržba areálov
sklad materiálu
sklad potravín
stravovanie zamestnancov
správa auto parku
správa a údržba budov
nerozlíšené náklady oddelení zdravotnej starostlivosti
nerozlíšené náklady ostatnej prevádzky
bytové hospodárstvo
prenájom zdravotníckym zariadeniam
prenájom organizáciám mimo rezortu zdravotníctva
hospodárska mobilizácia
rekondičné centrum
vedľajšia hospodárska činnosť
iné odborné zameranie
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Príloha č. 3.3 Prevodník nákladových stredísk na segmenty a odbornosti
Vysvetlivky: AS – administratívne strediská, A – ambulancie, SVaLZ – spoločné vyšetrovacie
a laboratórne zložky, JZS – jednodňová zdravotná starostlivosť, LO – lôžkové oddelenia, OMS
– ostatné medicínske strediská, PČ – podnikateľská činnosť

Kód
skupiny
NS
(podľa
KP)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Kód
NS
(podľa
KP)

Názov NS (podľa KP)

Segment (pre
Dropbox)

Odbornosť (pre Dropbox)

901 riaditeľ, sekretariát riaditeľa
manažment pre hospodársko-technické
902
činnosti
903 manažment pre liečebnú starostlivosť
904 personálna práca a mzdy
905 kontrola
906 civilná ochrana
907 kultúrne zložky
908 informatika-výpočtové stredisko
909 vrátnica
910 strážna služba
911 telefónna ústredňa
912 úsek pre ošetrovateľstvo
913 liečebná výživa - kuchyňa
914 práčovňa
915 doprava hospodárska
916 údržba
917 upratovanie
918 energetické zdroje-spoločné
919 spaľovňa
920 záhradníctvo, údržba areálov
921 sklad materiálu
922 sklad potravín
923 stravovanie zamestnancov
924 správa auto parku
925 správa a údržba budov
nerozlíšené náklady oddelení zdravotnej
978
starostlivosti

AS

x

AS

x

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AS

x

979 nerozlíšené náklady ostatnej prevádzky

AS

x

PČ
PČ

x
x

PČ

x

AS
PČ
PČ
AS
LO
LO
LO
LO
LO

x
x
x
x
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria

981 bytové hospodárstvo
982 prenájom zdravotníckym zariadeniam
prenájom organizáciám mimo rezortu
983
zdravotníctva
984 hospodárska mobilizácia
985 rekondičné centrum
986 vedľajšia hospodárska činnosť
999 iné odborné zameranie
1001 vnútorné lekárstvo
1002 infektológia
1003 pneumológia a ftizeológia
1004 neurológia
1005 psychiatria
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1006
1007
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1018
1019
1025

pracovné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína

LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

1

1027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

LO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1031
1037
1038
1039
1040
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049

1

1050

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1051
1056
1060
1063
1064
1068
1069
1070
1073
1074
1079
1095
1098
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1114
1116
1140
1144

1

1153

1
1

1155 pediatrická kardiológia
1156 pediatrická pneumológia a ftizeológia

hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a
výživy
neonatológia
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
onkológia v otorinolaryngológii
dlhodobá intenzívna starostlivosť
JIS - geriatrická
pediatrická neurológia
detská psychiatria
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
detská dermatovenerológia
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická psychológia
pediatrická endokrinológia a diabetológia,
poruchy látkovej premeny a výživy

LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

pracovné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
neonatológia
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
otorinolaryngológia
dlhodobá intenzívna starostlivosť
geriatria
pediatrická neurológia
detská psychiatria
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
detská dermatovenerológia
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická psychológia

LO

pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy

LO
LO

pediatrická kardiológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1184
1185
1191
1192
1193
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202

1

1203

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1205
1206
1207
1209
1216
1223
1229
1241
1278

1

1306

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1319
1322
1323
1329
1331
1332
1334
1336
1351
1599
1601
1602
1604
1609
1611
1612
1613
1620
1625
1626
1631
1637
1668
1670
1691
1700
1706

1

1707

centrálny príjem / urgentný príjem
centrálne operačné sály
popáleninové
doliečovacie
ústavná ošetrovateľská starostlivosť
JIS interná
JIS kardiologická
JIS metabolická
JIS pediatrická
JIS pneumologická a ftizeologická
JIS neurologická
JIS chirurgická
JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o
novorodencov
dlhodobo chorí
chirurgia ruky
transplantačné
klinická hematológia
hepatológia
neuropsychiatria
onkológia v gynekológii
psychoterapia
arytmia a koronárna jednotka
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
pediatrická anestéziológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
paliatívna medicína
pediatrická oftalmológia
perfuziológia
spondylochirurgia
JIS onkologická
JIS infekčná
JIS otorinolaryngologická
JIS gynekologická
JIS ortopedická
JIS urologická
JIS úrazová
ústavná hospicová starostlivosť
JIS centrálna
JIS kardiochirurgická
JIS hematologická
JIS neurochirurgická
JIS cievnej chirurgie
JIS maxilofaciálna chirurgia
JIS popáleninová
biomedicínsky výskum - všeobecne
JIS hrudníková chirurgia
JISN - jednotka intenzívnej starostlivosti o
novorodencov

OMS
OMS
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

x
x
popáleninové
doliečovacie
ústavná ošetrovateľská starostlivosť
vnútorné lekárstvo
kardiológia
JIS metabolická
pediatria
pneumológia a ftizeológia
neurológia
chirurgia
JRSN - jednotka resuscitačnej
starostlivosti o novorodencov
dlhodobo chorí
chirurgia ruky
transplantačné
klinická hematológia
hepatológia
neuropsychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
psychoterapia
arytmia a koronárna jednotka
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
chirurgia
urológia
pediatrická anestéziológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
paliatívna medicína
pediatrická oftalmológia
perfuziológia
spondylochirurgia
klinická onkológia
infektológia
otorinolaryngológia
gynekológia a pôrodníctvo
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
ústavná hospicová starostlivosť
JIS centrálna
kardiochirurgia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
cievna chirurgia
maxilofaciálna chirurgia
popáleninové
biomedicínsky výskum - všeobecne
hrudníková chirurgia
JISN - jednotka intenzívnej starostlivosti
o novorodencov
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1

1708

JVSN - jednotka vysokošpecializovanej
starostlivosti o novorodencov

LO

JVSN - jednotka vysokošpecializovanej
starostlivosti o novorodencov

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

1709
1805
1978
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

JIS psychiatrická
diplomovaná všeobecná sestra
nerozlíšené náklady oddelení
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pracovné lekárstvo
pediatria

LO
LO
LO
A
A
A
A
A
A
A

psychiatria
diplomovaná všeobecná sestra
nerozlíšené náklady oddelení
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pracovné lekárstvo
pediatria

2

2008 všeobecná starostlivosť o deti a dorast

A

všeobecná starostlivosť o deti a dorast

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
2025
2026

gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
pediatrická gynekológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
dorastové lekárstvo
klinická biochémia
anestéziológia a intenzívna medicína
telovýchovné lekárstvo

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2

2027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

A

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2031
2032
2037
2038
2039
2040
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

2

2050

2
2
2
2
2
2
2
2

2051
2053
2054
2055
2056
2059
2060
2062

gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
pediatrická gynekológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
dorastové lekárstvo
klinická biochémia
anestéziológia a intenzívna medicína
telovýchovné lekárstvo
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
urgentná medicína
neurochirurgia
plastická chirurgia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
neonatológia
čeľustná ortopédia
parodontológia
stomatologická protetika
angiológia
epidemiológia
geriatria
lekárska genetika

hematológia a transfuziológia
urgentná medicína
neurochirurgia
plastická chirurgia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a
výživy
neonatológia
čeľustná ortopédia
parodontológia
stomatologická protetika
angiológia
epidemiológia
geriatria
lekárska genetika

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2063
2064
2065
2067
2068
2069
2070
2072
2073
2074
2075
2076
2091
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2114
2115
2116
2130
2134
2140
2141
2143
2144
2145

nefrológia
endokrinológia
klinická farmakológia
gynekologická sexuológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
korektívna dermatológia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
audiológia
letecké lekárstvo
cystická fibróza
pediatrická neurológia
detská psychiatria
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
detské zubné lekárstvo
detská dermatovenerológia
materno-fetálna medicína
zdravotnícke pomôcky
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická logopédia
liečebná pedagogika
klinická psychológia
pediatrická reumatológia

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

nefrológia
endokrinológia
klinická farmakológia
gynekologická sexuológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
korektívna dermatológia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
audiológia
letecké lekárstvo
cystická fibróza
pediatrická neurológia
detská psychiatria
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
detské zubné lekárstvo
detská dermatovenerológia
materno-fetálna medicína
zdravotnícke pomôcky
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická logopédia
liečebná pedagogika
klinická psychológia
pediatrická reumatológia

2

2153

pediatrická endokrinológia a diabetológia,
poruchy látkovej premeny a výživy

A

pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy

2

2154

2
2
2

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a
výživa
2155 pediatrická kardiológia
2156 pediatrická pneumológia a ftizeológia
2163 pediatrická nefrológia

A
A
A
A

2

Ambulancia pohotovostných služieb (APS)
2174 všeobecná ambulantná starostlivosť pre
dospelých - ambulantná

A

2

Ambulancia pohotovostných služieb (APS)
2175 všeobecná ambulantná starostlivosť pre
dospelých - návštevná

A

2

Ambulancia pohotovostných služieb (APS)
2176 všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a A
dorast - ambulantná

A
A

2181 vrtuľníková záchranná zdravotná služba

A

vrtuľníková záchranná zdravotná služba

2184 centrálny príjem / urgentný príjem

OMS

x

2
2
2
2

2

Ambulancia pohotovostných služieb
(APS) všeobecná ambulantná
starostlivosť pre dospelých - ambulantná
Ambulancia pohotovostných služieb
(APS) všeobecná ambulantná
starostlivosť pre dospelých - návštevná
Ambulancia pohotovostných služieb
(APS) všeobecná ambulantná
starostlivosť pre deti a dorast ambulantná
Ambulancia pohotovostných služieb
(APS) všeobecná ambulantná
starostlivosť pre deti a dorast - návštevná
Ambulancia pohotovostných služieb
(APS) stomatologická pre dospelých
rýchla lekárska pomoc
rýchla zdravotná pomoc

Ambulancia pohotovostných služieb (APS)
2177 všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a
dorast - návštevná
Ambulancia pohotovostných služieb (APS)
2178
stomatologická pre dospelých
2179 rýchla lekárska pomoc
2180 rýchla zdravotná pomoc

2

pediatrická gastroenterológia,
hepatológia a výživa
pediatrická kardiológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
pediatrická nefrológia

A
A
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funkčná diagnostika
popáleninové
dlhodobo chorých
chirurgia ruky
transplantačné
mikrochirurgia oka
hepatológia

2
2
2
2
2
2
2

2187
2191
2205
2206
2207
2215
2216

2

2217 LSPP stomatologická pre deti a dorast

2
2
2
2

2222
2223
2226
2229

2

2231 psychosomatická a behaviorálna medicína

2

2238

gastroenterologická chirurgia
neuropsychiatria
tropická medicína
onkológia v gynekológii

A
A
A
A
A
A
A

funkčná diagnostika
popáleninové
dlhodobo chorých
chirurgia ruky
transplantačné
mikrochirurgia oka
hepatológia

A

LSPP stomatologická pre deti a dorast

A
A
A
A

gastroenterologická chirurgia
neuropsychiatria
tropická medicína
onkológia v gynekológii
psychosomatická a behaviorálna
medicína

A

2

rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej
A
intenzívnej jednotky
2241 psychoterapia
A

rýchla lekárska pomoc s vybavením
mobilnej intenzívnej jednotky
psychoterapia

2

2247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

A

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

2
2
2
2
2
2
2

2271
2278
2289
2295
2296
2299
2302

A
A
A
A
A
A
A

2

2306

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2312
2319
2322
2323
2329
2331
2332
2334
2335
2336
2340
2341
2345
2347
2348
2350
2358
2367
2377
2520
2558
2570
2578
2580
2584

2

2585

mamológia
arytmia a koronárna jednotka
reprodukčná medicína
poradenská psychológia
pracovná a organizačná psychológia
akupunktúra
andrológia
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
gynekologická urológia
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
pediatrická anestéziológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
paliatívna medicína
rehabilitácia v detskom veku
pediatrická oftalmológia
sexuológia
pediatrická urgentná medicína
dentoalveolárna chirurgia
choroby slizníc ústnej dutiny
implantológia
onkológia vo vnútornom lekárstve
mukogingiválna chirurgia
psychiatrická sexuológia
služby zdravia pri práci
osteológia
endoskopické vyšetrovacie metódy
plánované rodičovstvo a antikoncepcia
drogové závislosti
dopravná psychológia
audioprotetika
diagnostická a intervenčná
ezofagogastroduodenoskopia

mamológia
arytmia a koronárna jednotka
reprodukčná medicína
poradenská psychológia
pracovná a organizačná psychológia
akupunktúra
andrológia
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
gynekologická urológia
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
pediatrická anestéziológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
paliatívna medicína
rehabilitácia v detskom veku
pediatrická oftalmológia
sexuológia
pediatrická urgentná medicína
dentoalveolárna chirurgia
choroby slizníc ústnej dutiny
implantológia
onkológia vo vnútornom lekárstve
mukogingiválna chirurgia
psychiatrická sexuológia
služby zdravia pri práci
osteológia
endoskopické vyšetrovacie metódy
plánované rodičovstvo a antikoncepcia
drogové závislosti
dopravná psychológia
audioprotetika
diagnostická a intervenčná
ezofagogastroduodenoskopia

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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2

2586 diagnostická a intervenčná kolonoskopia

2
2
2
2
2
2
3

2591
2597
2599
2610
2630
2978
3023

3

3025 anestéziológia a intenzívna medicína

3

3028 súdne lekárstvo

3

3031 hematológia a transfuziológia

3

3050

chemoterapia nádorov
endoskopia respiračného systému
spondylochirurgia
domáca ošetrovateľská starostlivosť
domáca hospicová starostlivosť
nerozlíšené náklady ambulancií
rádiológia

A

diagnostická a intervenčná kolonoskopia

A
A
A
A
A
A
SVaLZ
LO / A /
SVaLZ
SVaLZ
LO / A /
SVaLZ

chemoterapia nádorov
endoskopia respiračného systému
spondylochirurgia
domáca ošetrovateľská starostlivosť
domáca hospicová starostlivosť
nerozlíšené náklady ambulancií
rádiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
súdne lekárstvo
hematológia a transfuziológia

3

diabetológia, poruchy látkovej premeny a
výživy
3061 medicínska informatika a bioštatistika

3

3065 klinická farmakológia

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3073
3080
3091
3098
3134
3135
3144
3160
3161
3170
3183
3184
3185
3186
3187
3193
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202

3

3203

3
3

3208
3241

3

3249

3

3253 ošetrovateľská starostlivosť v komunite

LO

ošetrovateľská starostlivosť v komunite

3

3255 špecializovaná urgentná starostlivosť
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v
3257
rodine a komunite
3278 arytmia a koronárna jednotka
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch
3291
vybraných systémov

A

špecializovaná urgentná starostlivosť
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu
v rodine a komunite
arytmia a koronárna jednotka
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia
porúch vybraných systémov

3
3
3

medicína drogových závislostí
nemocničná lekáreň
cystická fibróza
JIS - geriatrická
zdravotnícke pomôcky
ergoterapia
klinická psychológia
lekárenstvo
sestra
zubná technika
doprava poistencov
centrálny príjem / urgentný príjem
centrálne operačné sály
centrálna sterilizácia
funkčná diagnostika
ústavná ošetrovateľská starostlivosť
JIS interná
JIS kardiologická
JIS metabolická
JIS pediatrická
JIS pneumologická a ftizeologická
JIS neurologická
JIS chirurgická
JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o
novorodencov
dialyzačné
psychoterapia
ošetrovateľská starostlivosť v odb.
vnútorného lekárstva

AS

diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
medicínska informatika a bioštatistika

A / SVaLZ

klinická farmakológia

LO / A
OMS
A
LO
A
SVaLZ
LO / A
PČ
A
SVaLZ
OMS
OMS
OMS
OMS
A / SVaLZ
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

medicína drogových závislostí
x
cystická fibróza
geriatria
zdravotnícke pomôcky
ergoterapia
klinická psychológia
x
sestra
zubná technika
x
x
x
x
funkčná diagnostika
ústavná ošetrovateľská starostlivosť
vnútorné lekárstvo
kardiológia
JIS metabolická
pediatria
pneumológia a ftizeológia
neurológia
chirurgia
JRSN - jednotka resuscitačnej
starostlivosti o novorodencov
dialyzačné
psychoterapia
ošetrovateľská starostlivosť v odb.
vnútorného lekárstva

LO / A

LO
A
LO / A
LO

A
LO / A
SVaLZ
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3

3557 audiometria
endoskopické vyšetrovacie metódy v
3558
jednotlivých odboroch
3559 funkčné vyšetrovacie metódy
3561 kalmetizácia
3562 kardiologické vyšetrovacie metódy
sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych
3563
pomôcok

A

3

3570 plánované rodičovstvo a antikoncepcia

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3571
3602
3603
3604
3609
3610
3611
3612
3613
3626
3631
3637
3650
3668
3691
3804
3806
3824

3
3
3

3
3
3
3
3

3

SVaLZ
A
A

audiometria
endoskopické vyšetrovacie metódy v
jednotlivých odboroch
funkčné vyšetrovacie metódy
kalmetizácia
kardiologické vyšetrovacie metódy

OMS

x

A

plánované rodičovstvo a antikoncepcia

A
LO
LO
LO
LO
A
LO
LO
LO
LO
LO
LO
OMS
LO
LO
LO
LO
A

psychofyzická príprava na pôrod
infektológia
spondylochirurgia
otorinolaryngológia
gynekológia a pôrodníctvo
domáca ošetrovateľská starostlivosť
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
kardiochirurgia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
x
cievna chirurgia
popáleninové
ošetrovateľstvo
pôrodná asistencia
očný optik

3827 rehabilitácia

A / SVaLZ

rehabilitácia

3931 dentálna hygiena
3978 nerozlíšené náklady pracovísk
ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
3993
sociálnych služieb

A
OMS

dentálna hygiena
x

OMS

x

psychofyzická príprava na pôrod
JIS infekčná
JIS spondylochirurgická
JIS otorinolaryngologická
JIS gynekologická
domáca ošetrovateľská starostlivosť
JIS ortopedická
JIS urologická
JIS úrazová
JIS kardiochirurgická
JIS hematologická
JIS neurochirurgická
preprava biologického materiálu
JIS cievnej chirurgie
JIS popáleninová
ošetrovateľstvo
pôrodná asistencia
očný optik

SVaLZ

3

3995

výdajňa ortopedicko-protetických
zdravotníckych pomôcok

PČ

x

3

3996

výdajňa audio-protetických zdravotníckych
pomôcok

PČ

x

3

3997

PČ

x

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4025
4037
4038
4048
4068
4070
4107
4108
4109

JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS

gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurochirurgia
plastická chirurgia
gastroenterológia
cievna chirurgia
maxilofaciálna chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia

vlásenkárstvo - výroba parochní v
zdravotníctve
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurochirurgia
plastická chirurgia
gastroenterológia
cievna chirurgia
maxilofaciálna chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
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pediatrická otorinolaryngológia
gastroenterologická chirurgia
pediatrická oftalmológia
nerozlíšené náklady jednodňovej ZS
gynekológia a pôrodníctvo
urológia
rádiológia
klinická biochémia

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

pediatrická otorinolaryngológia
gastroenterologická chirurgia
pediatrická oftalmológia
nerozlíšené náklady jednodňovej ZS
gynekológia a pôrodníctvo
urológia
rádiológia
klinická biochémia
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
súdne lekárstvo
patologická anatómia
hematológia a transfuziológia
klinická mikrobiológia
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
nukleárna medicína
kardiológia
lekárska genetika
nefrológia
klinická farmakológia
pediatrická neurológia
pediatrická imunológia a alergiológia
pediatrická gastroenterológia,
hepatológia a výživa
pediatrická pneumológia a ftizeológia
zubná technika
x
x
x
funkčná diagnostika
tkaninové zariadenie
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
(SVLZ)
sonografia
biobanka
referenčné laboratórium
nemocničná krvná banka
invazívna diagnostika a intervenčná
liečba v kardiológii
laboratórna medicína
magnetická rezonancia
osteodenzitometria

SVaLZ

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

laboratórne a diagnostické metódy v
hematológii a transfúziológii

SVaLZ

laboratórne a diagnostické metódy v
hematológii a transfúziológii

5274

fyzioterapia funkčných a štrukturálnych
porúch pohybového systému

SVaLZ

fyzioterapia funkčných a štrukturálnych
porúch pohybového systému

5

5279

echokardiografia a ultrazvukové vyšetr.
cievneho systému

SVaLZ

echokardiografia a ultrazvukové vyšetr.
cievneho systému

5

5291

liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch
vybraných systémov

SVaLZ

liečebná rehabilitácia a fyzioterapia
porúch vybraných systémov

5

5303 abdominálna ultrasonografia u dospelých

SVaLZ

abdominálna ultrasonografia u dospelých

5

5306

SVaLZ

klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia

4
4
4
4
5
5
5
5

4114
4222
4336
4978
5009
5012
5023
5024

5

5027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

SVaLZ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5028
5029
5031
5034
5040
5043
5047
5049
5062
5063
5065
5104
5140

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

5

5154

5
5
5
5
5
5
5

5156
5170
5184
5185
5186
5187
5188

5

5210

5
5
5
5

5212
5213
5214
5218

5

5221

5
5
5

5225
5228
5232

súdne lekárstvo
patologická anatómia
hematológia a transfuziológia
klinická mikrobiológia
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
nukleárna medicína
kardiológia
lekárska genetika
nefrológia
klinická farmakológia
pediatrická neurológia
pediatrická imunológia a alergiológia
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a
výživa
pediatrická pneumológia a ftizeológia
zubná technika
centrálny príjem / urgentný príjem
centrálne operačné sály
centrálna sterilizácia
funkčná diagnostika
tkaninové zariadenie
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
(SVLZ)
sonografia
biobanka
referenčné laboratórium
nemocničná krvná banka
invazívna diagnostika a intervenčná liečba v
kardiológii
laboratórna medicína
magnetická rezonancia
osteodenzitometria

5

5247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

5

5259

5

klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia

JZS
JZS
JZS
JZS
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
OMS
OMS
OMS
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
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rehabilitácia v detskom veku
vyšetrovacie metódy v kardiológii
perfuziológia
príprava cytostatík
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového
systému
pediatrická rádiológia
klinická psychofyziológia (neurofeedback a
biofeedback)
ultrazvuk v ortopédii
endoskopické vyšetrovacie metódy v
jednotlivých odboroch

5335
5349
5351
5364

5

5378

5

5393

5

5525

5

5532

5

5558

5

5574 digitálna substrakčná angiografia - DSA

SVaLZ

digitálna substrakčná angiografia - DSA

5
5
5
5

5575
5576
5581
5582

mamografia
počítačová tomografia - CT
mobilizačné techniky
reflexná terapia podľa Vojtu
diagnostická a intervenčná
5585
ezofagogastroduodenoskopia

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

mamografia
počítačová tomografia - CT
mobilizačné techniky
reflexná terapia podľa Vojtu
diagnostická a intervenčná
ezofagogastroduodenoskopia

5

5586 diagnostická a intervenčná kolonoskopia

SVaLZ

5

5588

5
5
5
5
5

5593
5594
5595
5597
5598

5

5705

5

5711

5

5712 ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5818
5844
5846
5867
5978
6001
6003
6004
6005
6007
6008
6010
6011
6014
6015
6018
6019
6020
6025

6

6027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

A

6

6031 hematológia a transfuziológia

A

5

endoskopická retrográdna
cholangiopankreatikografia
intervenčná rádiológia
intervenčná ultrasonografia v urológii
mamodiagnostika v gynekológii
endoskopia respiračného systému
klinické skúšanie liekov
invazívna katétrová diagnostika a liečba
porúch srdcového rytmu
echokardiografia

masér
fyzioterapia
diplomovaný fyzioterapeut
ošetrovateľstvo a rehabilitácia
nerozlíšené náklady SVLZ
vnútorné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
všeobecná starostlivosť o deti a dorast
chirurgia
ortopédia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

rehabilitácia v detskom veku
vyšetrovacie metódy v kardiológii
perfuziológia
príprava cytostatík
fyzioterapia vybraných ochorení
pohybového systému
pediatrická rádiológia
klinická psychofyziológia
(neurofeedback a biofeedback)
ultrazvuk v ortopédii
endoskopické vyšetrovacie metódy v
jednotlivých odboroch

5
5
5
5

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

SVaLZ

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

diagnostická a intervenčná kolonoskopia
endoskopická retrográdna
cholangiopankreatikografia
intervenčná rádiológia
intervenčná ultrasonografia v urológii
mamodiagnostika v gynekológii
endoskopia respiračného systému
klinické skúšanie liekov
invazívna katétrová diagnostika a liečba
porúch srdcového rytmu
echokardiografia
ultrazvukové vyšetrenie cievneho
systému
masér
fyzioterapia
diplomovaný fyzioterapeut
ošetrovateľstvo a rehabilitácia
nerozlíšené náklady SVLZ
vnútorné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
všeobecná starostlivosť o deti a dorast
chirurgia
ortopédia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
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klinická imunológia a alergológia
foniatria
algeziológia
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a
výživy
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
medicína drogových závislostí
pediatrická neurológia
detská psychiatria
klinická logopédia
liečebná pedagogika
klinická psychológia
dlhodobo chorých
dialyzačné
hepatológia
psychoterapia
paliatívna medicína
nerozlíšené náklady stacionárov
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína

6
6
6
6
6

6040
6044
6046
6048
6049

6

6050

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6056
6060
6063
6064
6073
6104
6105
6141
6143
6144
6205
6208
6216
6241
6334
6978
8001
8002
8003
8004
8005
8007
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8018
8019
8025

8

8027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8031
8037
8038
8043
8049
8051
8060
8068
8069
8070
8073
8107
8108
8114
8184

hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
radiačná onkológia
kardiológia
neonatológia
geriatria
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická otorinolaryngológia
centrálny príjem / urgentný príjem

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
OMS

klinická imunológia a alergológia
foniatria
algeziológia
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
medicína drogových závislostí
pediatrická neurológia
detská psychiatria
klinická logopédia
liečebná pedagogika
klinická psychológia
dlhodobo chorých
dialyzačné
hepatológia
psychoterapia
paliatívna medicína
nerozlíšené náklady stacionárov
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
radiačná onkológia
kardiológia
neonatológia
geriatria
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická otorinolaryngológia
x
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popáleninové
doliečovacie
dlhodobo chorých
transplantačné
pediatrická infektológia
paliatívna medicína
spondylochirurgia

8
8
8
8
8
8
8

8191
8192
8205
8207
8331
8334
8599

8

8978 nerozlíšené náklady centrálneho príjmu

P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

P009
S009
S010
S011
S012
S013
S014
S015
S037
S038
S068
S069
S070
S079
S106
S107
S108
S109
S114
S206
S207
S229
S319
S322
S336
S599

pôrodná sála
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
onkológia v otorinolaryngológii
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
chirurgia ruky
transplantačné
onkológia v gynekológii
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
pediatrická oftalmológia
spondylochirurgia

A
A
A
A
A
A
A

popáleninové
doliečovacie
dlhodobo chorých
transplantačné
pediatrická infektológia
paliatívna medicína
spondylochirurgia

A

nerozlíšené náklady centrálneho príjmu

LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
otorinolaryngológia
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
chirurgia ruky
transplantačné
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
urológia
pediatrická oftalmológia
spondylochirurgia
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Postup pri vedení vnútroorganizačného účtovníctva
u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – akciových spoločností

Účel a postup

1.1

Metodické usmernenie upravuje pravidlá organizácie a vedenia vnútroorganizačného
účtovníctva (ďalej aj „VOÚ“), pričom definuje






požiadavky na vedenie VOÚ,
spôsob vedenia VOÚ,
pravidlá pri vedení VOÚ,
špecifiká vnútropodnikových alokácií,
vnútroorganizačné segmenty poskytovania zdravotnej starostlivosti.

VOÚ zohľadňuje princípy DRG definované v aktuálnej Kalkulačnej príručke vydanej ÚDZS,
pričom umožňuje sledovať vnútorné ekonomické vzťahy poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti (ďalej aj „PZS“), plánovať a vyhodnocovať hospodárenie nákladových stredísk
(ďalej aj „NS“), a predovšetkým umožňuje uplatniť efektívny benchmarking medicínskej
a ekonomickej výkonnosti porovnateľných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, založený
na rovnakých princípoch.
Poradie rozúčtovania jednotlivých vnútroorganizačných nákladov je potrebné vykonať
po úroveň dostupných dát.
1.2

Požiadavky na vedenie základného účtovníctva a vnútroorganizačného účtovníctva

Za účelom vykonania vnútroorganizačných realokácií v účtovnom okruhu vedenom podľa
legislatívneho rámca (bežný účtovný okruh) musia byť splnené nasledovné podmienky:
5. je zavedený jednotný účtový rozvrh,
6. je vytvorená smernica o VOÚ a smernica o účtovných postupoch v zmysle Kalkulačnej
príručky vydanej ÚDZS,
7. sú vytvorené nákladové strediská v minimálnej štruktúre podľa Kalkulačnej príručky
vydanej ÚDZS,
8. pred účtovaním na príslušné vnútroorganizačné analytické účty musí byť ukončené
zaúčtovanie v primárnom účtovnom okruhu.
Poskytovateľ ZS vykonáva pravidelnú revíziu kódov PZS a kódov nákladových stredísk,
pričom platí zásada, že pre každý kód PZS je vytvorené samostatné NS .
Pri zaúčtovaní v primárnom účtovnom okruhu (finančnom účtovníctve) sa používajú
prepočtové kľúče uvedené v tomto dokumente za predpokladu, že dochádza k rozúčtovaniu
nákladov priamo pri účtovaní dodávateľskej faktúry.
Pri vykazovaní výkonov zdravotnej starostlivosti vo všetkých ostatných informačných
systémoch je nutné dbať na to, aby pacientovi bol pridelený ID kód – jedinečný identifikátor,
ktorý umožňuje sledovanie nákladov a výnosov na pacienta.
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1.3

Spôsob vedenia vnútroorganizačného účtovníctva

PZS vedie VOÚ v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý vytvorí účty v rámci účtových
tried 8 a 9. Účty VOÚ sú uvedené v Prílohe č. 4.1 tohto dokumentu – Účtový rozvrh
vnútroorganizačného účtovníctva.
Analytické účty VOÚ je možné podľa potreby ešte členiť na DRG relevantné a DRG
nerelevantné.
PZS účtuje a vykazuje účtovné vnútroorganizačné prípady v období, s ktorým časovo a
vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, PZS ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa
tieto skutočnosti zistili.
PZS je povinný viesť vnútroorganizačné účtovníctvo mesačne. PZS usmerní vo svojej
internej norme formu a termíny predkladania podkladov na zaúčtovanie vnútroorganizačných
nákladov a vnútroorganizačných výnosov.
1.4

Postupnosť pri vedení vnútroorganizačného účtovníctva

Pri rozúčtovaní vnútroorganizačných nákladov a výnosov je potrebné dodržať pravidlá uvedené
postupne v bodoch 1.4.1 až 1.4.14. Pri nákladových strediskách, ktoré dosahujú DRG
nerelevantné výnosy (služby poskytnuté iným právnickým osobám), je potrebné rozúčtovať
k tomu všetky prislúchajúce náklady, pričom sa použije jeden z nasledovných postupov:
a. celkové náklady príslušného NS sa rozčlenia pomerom počtu bodov vykázaných pre
interné NS a celkového počtu všetkých vykázaných bodov (interné aj externé);
predmetom rozúčtovania bude iba čiastka, ktorá prislúcha interným NS,
b. v prípade, že NS poskytuje externým subjektom služby, ktoré sú ocenené komerčnou
cenou (nie je možné ohodnotiť službu prostredníctvom nákladovej ceny bodu), celkové
náklady príslušného NS sa rozčlenia pomerom odpracovaných hodín vykázaných pre
interné NS a počtu všetkých odpracovaných hodín (pre interné aj externé subjekty);
predmetom rozúčtovania bude iba čiastka, ktorá prislúcha interným NS.
1.4.1 Vnútroorganizačné služby poskytnuté medicínskym nákladovým strediskám
administratívnymi strediskami
V prvom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady administratívnych stredísk na ostatné
nákladové strediská.
Zoznam administratívnych nákladových stredísk a ich kódov sa nachádza v Prílohe č. 4.2 tohto
dokumentu – Zoznam nákladových stredísk správnej réžie (nemedicínska a medicínska
infraštruktúra).
Vnútroorganizačné náklady administratívnych stredísk sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia
všetky nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a všetky výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to
prostredníctvom nasledovných prepočtových kľúčov:

Kód NS

Prepočtový kľúč
použitý v 1. kroku

Prepočtový kľúč
použitý v 2. kroku
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0901xx, 0902xx,
0904xx, 0905xx,
0906xx, 0907xx
(kult. zložky iné),
0909xx, 0910xx,
0920xx

suma všetkých úväzkov na
danom NS / suma všetkých
úväzkov

suma všetkých úväzkov na
medicínskom pracovisku / suma
všetkých úväzkov medicínskych
pracovísk

suma úväzkov zdravotníckych
zamestnancov (lekári,
ošetrovateľský personál, ostatný
zdravotnícky personál) na
danom NS / suma úväzkov
zdravotníckych zamestnancov

suma úväzkov zdravotníckych
zamestnancov (lekári,
ošetrovateľský personál, ostatný
zdravotnícky personál) na
medicínskom pracovisku / suma
úväzkov zdravotníckych
zamestnancov medicínskych
pracovísk

suma úväzkov lekárov na
danom NS / suma úväzkov
lekárov

suma úväzkov lekárov na
medicínskom pracovisku / suma
úväzkov lekárov medicínskych
pracovísk

0907xx (pacientska
knižnica, kultúrne
aktivity)

počet ošetrovacích dní na
danom NS / počet ošetrovacích
dní

počet ošetrovacích dní na
medicínskom pracovisku /
počet ošetrovacích dní
medicínskych pracovísk

0908xx

počet PC na danom NS / počet
všetkých PC

počet PC na medicínskom
pracovisku / počet PC
medicínskych pracovísk

0903xx

0907xx (lekárska
knižnica)

skutočný odber na danom NS /
skutočný odber všetkých NS
0911xx

alternatívne:
suma všetkých úväzkov na
danom NS / suma všetkých
úväzkov

skutočný odber na
medicínskom pracovisku /
skutočný odber všetkých
medicínskych pracovísk
alternatívne:
suma všetkých úväzkov na
medicínskom pracovisku / suma
všetkých úväzkov medicínskych
pracovísk

0912xx

suma úväzkov
ošetrovateľského personálu /
suma všetkých úväzkov
ošetrovateľského personálu

suma úväzkov
ošetrovateľského personálu /
suma všetkých úväzkov
ošetrovateľského personálu

0913xx

skutočné náklady na prípravu
jedál na danom NS / skutočné
náklady na prípravu jedál
všetkých NS

skutočné náklady na prípravu
jedál na medicínskom
pracovisku / skutočné náklady
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alternatívne:
suma počtu vydaných jedál na
danom NS pre pacienta / suma
počtu všetkých vydaných jedál
pre pacientov

suma kg bielizne na danom NS
/ suma kg bielizne všetkých NS
0914xx

0915xx, 0924xx

0916xx (údržba
medicínska)

0916xx (údržba
ostatná)

alternatívne:
suma počtu ošetrovacích dní na
danom NS / suma všetkých
ošetrovacích dní

na prípravu jedál všetkých
medicínskych pracovísk
alternatívne:
suma počtu vydaných jedál na
medicínskom pracovisku pre
pacienta / suma počtu všetkých
vydaných jedál medicínskych
pracovísk pre pacientov
suma kg bielizne na
medicínskom pracovisku / suma
kg bielizne všetkých
medicínskych pracovísk
alternatívne:
suma počtu ošetrovacích dní na
medicínskom pracovisku / suma
všetkých ošetrovacích dní
medicínskych pracovísk

počet najazdených km pre
počet najazdených km pre dané medicínske pracovisko /celkový
NS /celkový počet najazdených
počet najazdených km
km
alternatívne:
alternatívne:
počet prevozov na
počet prevozov pre dané NS /
medicínskom pracovisku /
počet prevozov všetkých NS
počet prevozov všetkých
medicínskych pracovísk
suma počtu hodín údržby
odpracovaných na
medicínskom pracovisku / suma
počtu hodín údržby na všetkých
medicínskych pracoviskách

suma počtu hodín údržby
odpracovaných na
medicínskom pracovisku / suma
počtu hodín údržby na všetkých
medicínskych pracoviskách

alternatívne:

alternatívne:

počet prístrojov na
medicínskom pracovisku /
počet prístrojov na všetkých
medicínskych pracoviskách

počet prístrojov na
medicínskom pracovisku /
počet prístrojov na všetkých
medicínskych pracoviskách

suma počtu hodín údržby na
danom NS / suma všetkých
hodín údržby

suma počtu hodín údržby na
medicínskom pracovisku / suma
všetkých hodín údržby
odpracovaných na medicínskych
pracoviskách
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suma m2 na danom NS / suma
všetkých m2
0917xx

alternatívne:
percentuálny odhad

skutočný odber na danom NS /
skutočný odber na všetkých NS
0918xx (energetické
zdroje – el. energia,
plyn, voda)

alternatívne:
suma m2 na danom NS / suma
všetkých m2

suma m2 na medicínskom
pracovisku / suma všetkých m2
medicínskych pracovísk
alternatívne:
percentuálny odhad
skutočný odber na
medicínskom pracovisku /
skutočný odber na všetkých
medicínskych pracoviskách
alternatívne:

alternatívne:

suma m2 na medicínskom
pracovisku / suma všetkých m2
medicínskych pracovísk

percentuálny odhad

alternatívne:
percentuálny odhad

skutočný odber na
0918xx (energetické medicínskom pracovisku /
zdroje – medicinálne skutočný odber na všetkých
medicínskych pracoviskách
plyny)

0919xx

0921xx

0922xx
(stravovanie
pacientov)

skutočný odber na
medicínskom pracovisku /
skutočný odber na všetkých
medicínskych pracoviskách

suma kg (biologický odpad a
nebezpečný odpad) na danom
NS / suma všetkých kg
(biologický odpad a nebezpečný
odpad)

suma kg (biologický odpad a
nebezpečný odpad) na
medicínskom pracovisku / suma
všetkých kg (biologický odpad a
nebezpečný odpad) medicínskych
pracovísk

alternatívne:

alternatívne:

suma počtu ošetrovacích dní na
danom NS / suma všetkých
ošetrovacích dní

suma počtu ošetrovacích dní na
medicínskom pracovisku / suma
všetkých ošetrovacích dní
medicínskych pracovísk

suma počtu výdajov na danom
NS / suma počtu výdajov na
všetky NS

suma počtu výdajov na
medicínske pracovisko / suma
počtu výdajov na všetky
medicínske pracoviská

suma počtu ošetrovacích dní na
danom NS / suma všetkých
ošetrovacích dní

suma počtu ošetrovacích dní na
medicínskom pracovisku / suma
všetkých ošetrovacích dní
medicínskych pracovísk

alternatívne:

alternatívne:
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suma počtu vydaných jedál na
danom NS pre pacienta / suma
počtu všetkých vydaných jedál

0922xx
(stravovanie
zamestnancov)

suma počtu objednaných
obedov pre zamestnancov na
danom NS / suma počtu
všetkých objednaných obedov

suma počtu objednaných
obedov pre zamestnancov na
medicínskom pracovisku / suma
počtu všetkých objednaných
obedov zamestnancom na
medicínskych pracoviskách

alternatívne:

alternatívne:

suma počtu vydaných obedov
pre zamestnancov na danom
NS / suma počtu všetkých
vydaných obedov

suma počtu vydaných obedov
pre zamestnancov na
medicínskom pracovisku / suma
počtu všetkých vydaných obedov
zamestnancom na medicínskych
pracoviskách

suma počtu objednaných
obedov pre zamestnancov na
danom NS / suma počtu
všetkých objednaných obedov
alternatívne:
0923xx

suma počtu vydaných obedov
pre zamestnancov na danom
NS / suma počtu všetkých
vydaných obedov
alternatívne:
suma všetkých úväzkov na
danom NS / suma všetkých
úväzkov

suma počtu objednaných
obedov pre zamestnancov na
medicínskom pracovisku / suma
počtu všetkých objednaných
obedov zamestnancom na
medicínskych pracoviskách
alternatívne:
suma počtu vydaných obedov
pre zamestnancov na
medicínskom pracovisku / suma
počtu všetkých vydaných obedov
zamestnancom na medicínskych
pracoviskách
alternatívne:
suma všetkých úväzkov na
medicínskom pracovisku / suma
všetkých úväzkov medicínskych
pracovísk

suma
na danom NS / suma
všetkých m2

suma m2 na medicínskom
pracovisku / suma všetkých m2
medicínskych pracovísk

alternatívne:

alternatívne:

suma všetkých úväzkov na
danom NS / suma všetkých
úväzkov

suma všetkých úväzkov na
medicínskom pracovisku / suma
všetkých úväzkov medicínskych
pracovísk

m2

0925xx

suma počtu vydaných jedál na
medicínskom pracovisku pre
pacienta / suma počtu všetkých
vydaných jedál medicínskych
pracovísk pre pacientov
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1.4.2 Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám nemocničnou
lekárňou
V druhom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady nemocničnej lekárne na príslušné
medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby nemocničnej lekárne.
Vnútroorganizačné náklady nemocničnej lekárne sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia všetky
nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a všetky výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to
prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:
NS

Prepočtový kľúč

3080xx

suma počtu výdajov na medicínske pracovisko / suma počtu výdajov na
všetky medicínske pracoviská

1.4.3 Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám oddelením
centrálnej sterilizácie
V treťom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady oddelenia centrálnej sterilizácie
(centrálna sterilizácia, centrálna úprava postelí) na príslušné medicínske nákladové strediská,
ktoré využili služby oddelenia centrálnej sterilizácie.
Vnútroorganizačné náklady oddelenia centrálnej sterilizácie sa rozpočítavajú tak, že sa
zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to
prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:

Prepočtový kľúč

NS
5186xx
Centrálna
sterilizácia
(úprava postelí)
5186xx
Centrálna
sterilizácia
(ostatné výkony)

počet vysterilizovaných postelí medicínskeho pracoviska / počet
vysterilizovaných postelí všetkých medicínskych pracovísk
suma bodov podľa katalógu ZV medicínskeho pracoviska / suma bodov
podľa katalógu ZV všetkých medicínskych pracovísk
alternatívne:
suma počtu sterilizačných jednotiek na medicínske pracovisko / suma
počtu sterilizačných jednotiek na všetky medicínske pracoviská

1.4.4 Vnútroorganizačné služby poskytnuté medicínskymi pracoviskami navzájom
okrem vnútroorganizačných služieb medicínskych pracovísk uvedených v bodoch
1.4.5 až 1.4.13
Vo štvrtom kroku sa zaúčtujú služby a výkony, ktoré si poskytli medicínske pracoviská
navzájom t. j. služby kliník/oddelení (NS 1xxxxx), služby a vyšetrenia vykonané na
ambulanciách (NS 2xxxxx), služby pracovísk jednodňovej zdravotnej starostlivosti (NS
4xxxxx), služby pracovísk spoločných liečebných a vyšetrovacích služieb (NS 5xxxx
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a 3187xx). PZS ocení uvedené služby buď nákladovými cenami alebo použije pri ocenení
ceny zo zmlúv so zdravotnými poisťovňami, príp. tretími osobami. Vnútroorganizačnými
nákladmi sú zaťažené tie pracoviská, ktoré si príslušnú službu objednali.
Vnútroorganizačné náklady poskytnuté medicínskymi pracoviskami navzájom sa rozpočítavajú
tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty (účtovná trieda 6 a
9), a to prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:

Prepočtový kľúč

NS
Služby
kliník/oddelení
Služby ambulancií
Služby pracovísk
JZS
Služby pracovísk
SVLZ

Konzílium
poskytnuté
lôžkovým
oddelením
(1 hod.)

suma bodov medicínskeho pracoviska / suma bodov všetkých
medicínskych pracovísk
alternatívne:
suma výkonov na medicínske pracovisko / suma výkonov na všetky
medicínske pracoviská

priemerná cena práce atestovaného lekára za jednu hodinu bez
pohotovosti a bez nadčasov x 1 hod.

1.4.5 Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám prijímacou
kanceláriou
V piatom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady prijímacej kancelárie na príslušné
medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby prijímacej kancelárie.
Vnútroorganizačné náklady prijímacej kancelárie sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia všetky
nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a všetky výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9) a to
prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:
NS
Prijímacia
kancelária

Prepočtový kľúč
počet prijatých pacientov medicínskeho pracoviska / počet prijatých
pacientov všetkých medicínskych pracovísk

Poznámka: preúčtovanie vnútroorganizačných nákladov prijímacích ambulancií na príslušné
medicínske nákladové strediská prebieha vo štvrtom kroku (viď bod 1.4.4).
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1.4.6 Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovými strediskami urgentného
príjmu
V šiestom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady ambulancií urgentného príjmu na
príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby urgentného príjmu pacientov,
teda pacientov, ktorí boli prijatí na hospitalizáciu.
Náklady ambulancií urgentného príjmu sa najskôr rozčlenia pomerom počtu pacientov, ktorí
boli prijatí do nemocnice nasledovným koeficientom:
NS
8xxxxx
Urgentný príjem

Prepočtový kľúč
počet pacientov prijatých cez urgentný príjem / počet všetkých
pacientov ošetrených na urgentnom príjme

Čiastka nákladov vypočítaná použitím hore uvedeného koeficientu (koeficient x celkové
náklady) sa použije na preúčtovanie, a to prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:

NS
8xxxxx
Urgentný príjem

Prepočtový kľúč
počet prijatých pacientov cez urgentný príjem medicínskeho
pracoviska / počet prijatých pacientov cez urgentný príjem všetkých
medicínskych pracovísk

1.4.7 Vnútroorganizačné služby poskytnuté krvnou bankou
V siedmom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady krvnej banky na príslušné
medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby krvnej banky.
Vnútroorganizačné náklady krvnej banky sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty
(účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného
prepočtového kľúča:
NS

Prepočtový kľúč

Krvná banka

počet transfúznych liekov (TU) medicínskeho pracoviska/ celkový počet
transfúznych liekov (TU) všetkých medicínskych pracovísk

1.4.8 Vnútroorganizačné služby poskytnuté združenou tkanivovou bankou
V ôsmom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady združenej tkanivovej banky na
príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby združenej tkanivovej banky.
Vnútroorganizačné náklady združenej tkanivovej banky sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia
nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to
prostredníctvom nasledovného prepočtového kľúča:
NS

Prepočtový kľúč
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Združená
tkanivová banka

výkon vo vzťahu k definovanej jednotke (bunka, tkanivo, orgán)
medicínskeho pracoviska / počet všetkých výkonov k definovanej
jednotke všetkých medicínskych pracovísk
alternatívne:
suma bodov medicínskeho pracoviska / suma bodov všetkých
medicínskych pracovísk

1.4.9 Vnútroorganizačné služby poskytnuté mliečnou bankou
V deviatom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady mliečnej banky na príslušné
medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby mliečnej banky.
Vnútroorganizačné náklady krvnej banky sa rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty
(účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty (účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného
prepočtového kľúča:
NS

Prepočtový kľúč

Mliečna banka

počet jednotiek materského mlieka medicínskeho pracoviska / celkový
počet jednotiek materského mlieka všetkých medicínskych pracovísk

1.4.10 Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám pracoviskom
anestézie
V desiatom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady nákladového strediska anestézie na
príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby tohto nákladového strediska.
Najskôr sa zaúčtuje spotreba materiálu (liekov, zdravotníckeho materiálu) na jednotlivé
medicínske strediská. Následne sa vnútroorganizačné náklady tohto nákladového strediska
rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty
(účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného alokačného kľúča:
Kód NS

Alokačný kľúč

Anestézie

počet anestéziologických hodín („doba trvania anestézie“)
medicínskeho pracoviska / počet anestéziologických hodín („doba trvania
anestézie“) všetkých medicínskych pracovísk

1.4.11 Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám nákladovými
strediskami operačné a zákrokové sály
V jedenástom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady nákladového strediska operačné
a zákrokové sály na príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby týchto
nákladových stredísk.
Najskôr sa zaúčtuje spotreba materiálu (liekov, zdravotníckeho materiálu) na jednotlivé
medicínske strediská. Následne sa vnútroorganizačné náklady tohto nákladového strediska
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rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty
(účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného alokačného kľúča:
Kód NS
Operačné
a zákrokové sály

Alokačný kľúč
počet operačných hodín („rez-šitie“) medicínskeho pracoviska / počet
operačných hodín všetkých medicínskych pracovísk

1.4.12 Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám oddelením
centrálnych operačných sál
V dvanástom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady oddelenia centrálnych
operačných sál na príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby oddelenia
centrálnych operačných sál.
Najskôr sa zaúčtuje spotreba materiálu (liekov, zdravotníckeho materiálu) na jednotlivé
medicínske strediská a prípadne sterilizácia kaziet určenou fixnou cenou x počet sterilizácií na
jednotlivé medicínske strediská. Následne sa vnútroorganizačné náklady tohto nákladového
strediska rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové
účty (účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného alokačného kľúča:
Kód NS
Centrálne
operačné sály

Alokačný kľúč
počet operačných hodín („rez-šitie“) medicínskeho pracoviska / počet
operačných hodín všetkých medicínskych pracovísk

1.4.13 Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám oddelením
zákrokových sál a robotickej chirurgie
V trinástom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady oddelenia zákrokových sál
a robotickej chirurgie na príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby
oddelenia zákrokových sál.
Najskôr sa zaúčtuje spotreba materiálu (liekov, zdravotníckeho materiálu) na jednotlivé
medicínske strediská. Následne sa vnútroorganizačné náklady tohto nákladového strediska
rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové účty
(účtovná trieda 6 a 9) a to prostredníctvom nasledovného alokačného kľúča:
Kód NS

Alokačný kľúč

Oddelenie
zákrokových sál
a robotickej
chirurgie

počet operačných hodín („rez-šitie“) medicínskeho pracoviska / počet
operačných hodín všetkých medicínskych pracovísk

1.4.14 Vnútroorganizačné služby poskytnuté nákladovým strediskám oddelením
centrálnej JIS
V štrnástom kroku sa preúčtujú vnútroorganizačné náklady oddelenia centrálnej JIS na
príslušné medicínske nákladové strediská, ktoré využili služby oddelenia centrálnej JIS.
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Najskôr sa zaúčtuje spotreba materiálu (liekov, zdravotníckeho materiálu) na jednotlivé
medicínske strediská a prípadne sterilizácia kaziet určenou fixnou cenou x počet sterilizácií na
jednotlivé medicínske strediská. Následne sa vnútroorganizačné náklady tohto nákladového
strediska rozpočítavajú tak, že sa zohľadnia nákladové účty (účtovná trieda 5 a 8) a výnosové
účty (účtovná trieda 6 a 9), a to prostredníctvom nasledovného alokačného kľúča:

1.5

Kód NS

Alokačný kľúč

Centrálna JIS

počet anestéziologických hodín („doba trvania anestézie“)
medicínskeho pracoviska / počet anestéziologických hodín („doba trvania
anestézie“) všetkých medicínskych pracovísk

Špecifiká vnútropodnikových alokácií

Pri rozúčtovaní osobných nákladov je potrebné alokovať tieto náklady na ambulancie
a pracoviská jednodňovej starostlivosti nasledovne:
c) úväzky na ambulancii a k tomu prislúchajúce náklady musia zodpovedať úväzkom,
ktoré má PZS zazmluvnené so zdravotnou poisťovňou, príp. úväzkom stanoveným v
povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v danej odbornosti,
d) úväzky na pracovisku jednodňovej starostlivosti musia zodpovedať úväzkom, ktoré má
PZS zazmluvnené so zdravotnou poisťovňou príp. úväzkom stanoveným v povolení na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v danej odbornosti.
1.6

Segmenty a odbornosti PZS

PZS sú povinní pri nastavovaní systémov, účtovaní v ekonomickým systémoch a vykazovaní
zdravotnej starostlivosti dodržiavať metodické usmernenia MZ SR a NCZI.
Výstupy z účtovníctva v kombinácií s výstupmi z nemocničného informačného systému slúžia
na porovnávanie a vyhodnocovanie ekonomickej a medicínskej efektívnosti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Začlenenie dát prebieha na úrovni segmentov zdravotnej starostlivosti
a na úrovni odborností. Prevodník nákladových stredísk, segmentov a odborností sa nachádza
v Prílohe č. 4.3 tohto dokumentu.
SÚVISIACE PREDPISY
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov,
Aktuálna kalkulačná príručka Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou.
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PRÍLOHY
Príloha č. 4.1 Účtový rozvrh vnútropodnikového účtovníctva
Príloha č. 4.2 Zoznam nákladových stredísk správnej réžie (nemedicínska a medicínska
infraštruktúra)
Príloha č. 4.3 Prevodník nákladových stredísk na segmenty a odbornosti
Príloha č. 4.1 Účtový rozvrh vnútroorganizačného účtovníctva
Číslo
Názov
811.000000000 Vnútropodnikové náklady spolu

NS

811.001000000

Operačné výkony na centrálnych operačných sálach

Medicínske strediská

811.002000000

Operačné výkony na zákrokových operačných sálach

Medicínske strediská

811.003000000

Operačné výkony na sálach pre robotickú chirurgiu

Medicínske strediská

811.004000000

Poskytovanie anestézie (operačné a zákrokové sály)

Medicínske strediská

811.005000000

Urgentný príjem pacientov

Medicínske strediská

811.006000000

Príjem pacientov (prijímacia kancelária)

Medicínske strediská

811.007000000

Stravovanie

Medicínske strediská

811.008010000

SVaLZ – rádiológia

Medicínske strediská

811.008020000

SVaLZ – laboratórne vyšetrenia

Medicínske strediská

811.008030000

SVaLZ - iné vyšetrenia

811.009000000

Krvná banka

Medicínske strediská
Medicínske strediská

811.010000000

Mliečna banka

Medicínske strediská

811.011000000

OFBLR – rehabilitácia

Medicínske strediská

811.012000000

Nemocničná lekáreň

Medicínske strediská

811.014000000

Sterilizácia

Medicínske strediská

811.015000000

Nájomné a správa

Medicínske strediská

811.016000000

Upratovanie

Medicínske strediská

811.017000000

Pranie

811.018000000

Vonkajšia údržba

Medicínske strediská
Medicínske strediská

811.019000000

Vnútorná údržba

Medicínske strediská

811.020000000

Tepelné hospodárstvo

Medicínske strediská

811.021000000

Doprava

Medicínske strediská

811.022000000

Služby OI a VT

Medicínske strediská

811.023000000

Podateľňa

Medicínske strediská

811.024000000

Pracovné lekárstvo

Medicínske strediská

811.025000000

Tkanivová banka

Medicínske strediská

811.026000000

Spaľovňa

Medicínske strediská

811.027000000

Služby lôžkových oddelení (konzíliá, a pod.)

Medicínske strediská

811.028000000

Ambulantné vyšetrenia

Medicínske strediská

811.029000000

Služby JZS

Medicínske strediská

811.030000000

Psychiatrický stacionár

Medicínske strediská

811.031000000

Nefrologický stacionár (dialýza)

Medicínske strediská

811.032000000

Konzíliá

Medicínske strediská
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811.099000000

Ostatné vnútroorganizačné náklady

Medicínske strediská

911.000000000 Vnútropodnikové výnosy spolu
911.001000000

Operačné výkony na centrálnych operačných sálach

5185xx

911.002000000

Operačné výkony na zákrokových operačných sálach

5185xx, 1xxxxx

911.003000000

Operačné výkony na sálach pre robotickú chirurgiu

5185xx

911.004000000

Poskytovanie anestézie (operačné a zákrokové sály)

911.005000000

Urgentný príjem pacientov

911.006000000

Príjem pacientov (prijímacia kancelária)

1025xx, 1323xx
2174xx, 2175xx, 2176xx, 80xxxx
(ambulancie urgentného príjmu), 5023xx
(RTG a PT urgentného príjmu)
0912xx (čiastočne)

911.007000000

Stravovanie

0913xx

911.008010000

SVaLZ - rádiológia

5023xx (čiastočne)

911.008020000

SVaLZ - laboratórne vyšetrenia

911.008030000

SVaLZ - iné vyšetrenia

911.009000000

Krvná banka

5024xx , 5031xx, 5034xx
5043xx , 5062xx, 5213xx (očná tkanivová
banka), 3187xx (funkčná diagnostika)
5213xx (čiastočne)

911.010000000

Mliečna banka

5218xx (čiastočne)

911.011000000

OFBLR – rehabilitácia

5027xx (čiastočne)

911.012000000

Nemocničná lekáreň

3080xx

911.014000000

Sterilizácia

911.015000000

Nájomné a správa

911.016000000

Upratovanie

5186xx
0901xx, 0902xx, 0903xx, 0904xx, 0905xx,
0906xx, 0907xx, 0909xx, 0910xx, 0911xx,
0912xx, 0916xx, 0921xx, 0922xx, 0923xx,
0978xx, 0979xx, 0984xx
0917xx

911.017000000

Pranie

0914xx

911.018000000

Vonkajšia údržba

0920xx

911.019000000

Vnútorná údržba

0925xx

911.020000000

Tepelné hospodárstvo

0918xx

911.021000000

Doprava

0915xx, 0924xx

911.022000000

Služby OI a VT

0908xx

911.023000000

Podateľňa

0902xx

911.024000000

Pracovné lekárstvo

2306xx (čiastočne)

911.025000000

Tkanivová banka

5188xx

911.026000000

Spaľovňa

0919xx

911.027000000

Služby lôžkových oddelení (konzíliá, a pod.)

1xxxxx

911.028000000

Ambulantné vyšetrenia

2xxxxx

911.029000000

Služby JZS

4xxxxx

911.030000000

Psychiatrický stacionár

6005xx

911.031000000

Nefrologický stacionár (dialýza)

6063xx

911.032000000

Konzíliá

Lôžkové oddelenia

911.099000000

Ostatné vnútroorganizačné náklady
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Príloha č. 4.2 Zoznam nákladových stredísk správnej réžie (nemedicínska a medicínska
infraštruktúra)
Kód NS
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0978
0979
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0999

Názov NS
riaditeľ, sekretariát riaditeľa
manažment pre hospodársko-technické činnosti
manažment pre liečebnú starostlivosť
personálna práca a mzdy
kontrola
civilná ochrana
kultúrne zložky (knižnica, zasadačka)
informačné technológie
vrátnica
strážna služba
telefónna ústredňa
úsek pre ošetrovateľstvo
liečebná výživa - kuchyňa
práčovňa
doprava hospodárska
údržba
upratovanie
energetické zdroje
spaľovňa
záhradníctvo, údržba areálov
sklad materiálu
sklad potravín
stravovanie zamestnancov
správa auto parku
správa a údržba budov
nerozlíšené náklady oddelení zdravotnej starostlivosti
nerozlíšené náklady ostatnej prevádzky
bytové hospodárstvo
prenájom zdravotníckym zariadeniam
prenájom organizáciám mimo rezortu zdravotníctva
hospodárska mobilizácia
rekondičné centrum
vedľajšia hospodárska činnosť
iné odborné zameranie
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Príloha č. 4.3 Prevodník nákladových stredísk na segmenty a odbornosti
Vysvetlivky: AS – administratívne strediská, A – ambulancie, SVaLZ – spoločné vyšetrovacie
a laboratórne zložky, JZS – jednodňová zdravotná starostlivosť, LO – lôžkové oddelenia, OMS
– ostatné medicínske strediská, PČ – podnikateľská činnosť mimo ZS

Kód
skupiny
NS
(podľa
KP)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kód
NS
(podľa
KP)

Názov NS (podľa KP)

901 riaditeľ, sekretariát riaditeľa
manažment pre hospodársko-technické
902
činnosti
903 manažment pre liečebnú starostlivosť
904 personálna práca a mzdy
905 kontrola
906 civilná ochrana
907 kultúrne zložky
908 informatika-výpočtové stredisko
909 vrátnica
910 strážna služba
911 telefónna ústredňa
912 úsek pre ošetrovateľstvo
913 liečebná výživa - kuchyňa
914 práčovňa
915 doprava hospodárska
916 údržba
917 upratovanie
918 energetické zdroje-spoločné
919 spaľovňa
920 záhradníctvo, údržba areálov
921 sklad materiálu
922 sklad potravín
923 stravovanie zamestnancov
924 správa auto parku
925 správa a údržba budov
981 bytové hospodárstvo
982 prenájom zdravotníckym zariadeniam
prenájom organizáciám mimo rezortu
983
zdravotníctva
984 hospodárska mobilizácia
985 rekondičné centrum
986 vedľajšia hospodárska činnosť
999 iné odborné zameranie
1001 vnútorné lekárstvo
1002 infektológia
1003 pneumológia a ftizeológia
1004 neurológia
1005 psychiatria
1006 pracovné lekárstvo
1007 pediatria
1009 gynekológia a pôrodníctvo
1010 chirurgia

Segment (pre
Dropbox)

Odbornosť (pre Dropbox)

AS

x

AS

x

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
PČ
PČ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PČ

x

AS
PČ
PČ
PČ
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

x
x
x
x
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pracovné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
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1
1
1
1
1
1
1
1

1011
1012
1013
1014
1015
1018
1019
1025

ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína

LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

1

1027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

LO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1031
1037
1038
1039
1040
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049

1

1050

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1051
1056
1060
1063
1064
1068
1069
1070
1073
1074
1079
1095
1098
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1114
1116
1140
1144

1

1153

pediatrická endokrinológia a diabetológia,
poruchy látkovej premeny a výživy

LO

pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy

1
1
1
1
1
1

1155
1156
1184
1185
1191
1192

pediatrická kardiológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
centrálny príjem / urgentný príjem
centrálne operačné sály
popáleninové
doliečovacie

LO
LO
OMS
OMS
LO
LO

pediatrická kardiológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
x
x
popáleninové
doliečovacie

hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a
výživy
neonatológia
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
onkológia v otorinolaryngológii
dlhodobá intenzívna starostlivosť
JIS - geriatrická
pediatrická neurológia
detská psychiatria
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
detská dermatovenerológia
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická psychológia

LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
neonatológia
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
otorinolaryngológia
dlhodobá intenzívna starostlivosť
geriatria
pediatrická neurológia
detská psychiatria
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
detská dermatovenerológia
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická psychológia
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ústavná ošetrovateľská starostlivosť
JIS interná
JIS kardiologická
JIS metabolická
JIS pediatrická
JIS pneumologická a ftizeologická
JIS neurologická
JIS chirurgická
JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o
novorodencov
dlhodobo chorí
chirurgia ruky
transplantačné
klinická hematológia
hepatológia
neuropsychiatria
onkológia v gynekológii
psychoterapia
arytmia a koronárna jednotka
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
pediatrická anestéziológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
paliatívna medicína
pediatrická oftalmológia
perfuziológia
spondylochirurgia
JIS onkologická
JIS infekčná
JIS otorinolaryngologická
JIS gynekologická
JIS ortopedická
JIS urologická
JIS úrazová
ústavná hospicová starostlivosť
JIS centrálna
JIS kardiochirurgická
JIS hematologická
JIS neurochirurgická
JIS cievnej chirurgie
JIS maxilofaciálna chirurgia
JIS popáleninová
biomedicínsky výskum - všeobecne
JIS hrudníková chirurgia
JISN - jednotka intenzívnej starostlivosti o
novorodencov

1
1
1
1
1
1
1
1

1193
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202

1

1203

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1205
1206
1207
1209
1216
1223
1229
1241
1278

1

1306

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1319
1322
1323
1329
1331
1332
1334
1336
1351
1599
1601
1602
1604
1609
1611
1612
1613
1620
1625
1626
1631
1637
1668
1670
1691
1700
1706

1

1707

1

1708

1
1
1

1709 JIS psychiatrická
1805 diplomovaná všeobecná sestra
1978 nerozlíšené náklady oddelení

JVSN - jednotka vysokošpecializovanej
starostlivosti o novorodencov

LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

ústavná ošetrovateľská starostlivosť
vnútorné lekárstvo
kardiológia
JIS metabolická
pediatria
pneumológia a ftizeológia
neurológia
chirurgia
JRSN - jednotka resuscitačnej
starostlivosti o novorodencov
dlhodobo chorí
chirurgia ruky
transplantačné
klinická hematológia
hepatológia
neuropsychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
psychoterapia
arytmia a koronárna jednotka
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
chirurgia
urológia
pediatrická anestéziológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
paliatívna medicína
pediatrická oftalmológia
perfuziológia
spondylochirurgia
klinická onkológia
infektológia
otorinolaryngológia
gynekológia a pôrodníctvo
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
ústavná hospicová starostlivosť
JIS centrálna
kardiochirurgia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
cievna chirurgia
maxilofaciálna chirurgia
popáleninové
biomedicínsky výskum - všeobecne
hrudníková chirurgia
JISN - jednotka intenzívnej starostlivosti
o novorodencov

LO

JVSN - jednotka vysokošpecializovanej
starostlivosti o novorodencov

LO
LO
LO

psychiatria
diplomovaná všeobecná sestra
nerozlíšené náklady oddelení
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vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pracovné lekárstvo
pediatria

A
A
A
A
A
A
A

vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pracovné lekárstvo
pediatria

A

všeobecná starostlivosť o deti a dorast

gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
pediatrická gynekológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
dorastové lekárstvo
klinická biochémia
anestéziológia a intenzívna medicína
telovýchovné lekárstvo

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2

2027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

A

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2031
2032
2037
2038
2039
2040
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

2

2050

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2051
2053
2054
2055
2056
2059
2060
2062
2063
2064
2065
2067
2068
2069

gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
pediatrická gynekológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
dorastové lekárstvo
klinická biochémia
anestéziológia a intenzívna medicína
telovýchovné lekárstvo
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
urgentná medicína
neurochirurgia
plastická chirurgia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
neonatológia
čeľustná ortopédia
parodontológia
stomatologická protetika
angiológia
epidemiológia
geriatria
lekárska genetika
nefrológia
endokrinológia
klinická farmakológia
gynekologická sexuológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia

2
2
2
2
2
2
2

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2

2008 všeobecná starostlivosť o deti a dorast

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
2025
2026

hematológia a transfuziológia
urgentná medicína
neurochirurgia
plastická chirurgia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a
výživy
neonatológia
čeľustná ortopédia
parodontológia
stomatologická protetika
angiológia
epidemiológia
geriatria
lekárska genetika
nefrológia
endokrinológia
klinická farmakológia
gynekologická sexuológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2070
2072
2073
2074
2075
2076
2091
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2114
2115
2116
2130
2134
2140
2141
2143
2144
2145

maxilofaciálna chirurgia
korektívna dermatológia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
audiológia
letecké lekárstvo
cystická fibróza
pediatrická neurológia
detská psychiatria
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
detské zubné lekárstvo
detská dermatovenerológia
materno-fetálna medicína
zdravotnícke pomôcky
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická logopédia
liečebná pedagogika
klinická psychológia
pediatrická reumatológia

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

maxilofaciálna chirurgia
korektívna dermatológia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
audiológia
letecké lekárstvo
cystická fibróza
pediatrická neurológia
detská psychiatria
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
detské zubné lekárstvo
detská dermatovenerológia
materno-fetálna medicína
zdravotnícke pomôcky
pediatrická imunológia a alergiológia
klinická logopédia
liečebná pedagogika
klinická psychológia
pediatrická reumatológia

2

2153

pediatrická endokrinológia a diabetológia,
poruchy látkovej premeny a výživy

A

pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy

2

2154

2
2
2

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a
výživa
2155 pediatrická kardiológia
2156 pediatrická pneumológia a ftizeológia
2163 pediatrická nefrológia

A
A
A
A

2

Ambulancia pohotovostných služieb (APS)
2174 všeobecná ambulantná starostlivosť pre
dospelých - ambulantná

A

2

Ambulancia pohotovostných služieb (APS)
2175 všeobecná ambulantná starostlivosť pre
dospelých - návštevná

A

2

Ambulancia pohotovostných služieb (APS)
2176 všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a A
dorast - ambulantná

2
2

Ambulancia pohotovostných služieb (APS)
2177 všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a
dorast - návštevná
Ambulancia pohotovostných služieb (APS)
2178
stomatologická pre dospelých
2179 rýchla lekárska pomoc
2180 rýchla zdravotná pomoc

2

2181 vrtuľníková záchranná zdravotná služba

2
2
2
2
2
2
2

2184
2187
2191
2205
2206
2207
2215

2
2

centrálny príjem / urgentný príjem
funkčná diagnostika
popáleninové
dlhodobo chorých
chirurgia ruky
transplantačné
mikrochirurgia oka

pediatrická gastroenterológia,
hepatológia a výživa
pediatrická kardiológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
pediatrická nefrológia
Ambulancia pohotovostných služieb
(APS) všeobecná ambulantná
starostlivosť pre dospelých - ambulantná

A
A

Ambulancia pohotovostných služieb
(APS) všeobecná ambulantná
starostlivosť pre dospelých - návštevná
Ambulancia pohotovostných služieb
(APS) všeobecná ambulantná
starostlivosť pre deti a dorast ambulantná
Ambulancia pohotovostných služieb
(APS) všeobecná ambulantná
starostlivosť pre deti a dorast - návštevná
Ambulancia pohotovostných služieb
(APS) stomatologická pre dospelých
rýchla lekárska pomoc
rýchla zdravotná pomoc

A

vrtuľníková záchranná zdravotná služba

OMS
A
A
A
A
A
A

x
funkčná diagnostika
popáleninové
dlhodobo chorých
chirurgia ruky
transplantačné
mikrochirurgia oka

A
A
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2

2216 hepatológia

A

hepatológia

2

2217 LSPP stomatologická pre deti a dorast

A

LSPP stomatologická pre deti a dorast

2
2
2
2

2222
2223
2226
2229

A
A
A
A

2

2231 psychosomatická a behaviorálna medicína

gastroenterologická chirurgia
neuropsychiatria
tropická medicína
onkológia v gynekológii
psychosomatická a behaviorálna
medicína

2

2238

gastroenterologická chirurgia
neuropsychiatria
tropická medicína
onkológia v gynekológii

A

2

rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej
A
intenzívnej jednotky
2241 psychoterapia
A

rýchla lekárska pomoc s vybavením
mobilnej intenzívnej jednotky
psychoterapia

2

2247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

A

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

2
2
2
2
2
2
2

2271
2278
2289
2295
2296
2299
2302

A
A
A
A
A
A
A

2

2306

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2312
2319
2322
2323
2329
2331
2332
2334
2335
2336
2340
2341
2345
2347
2348
2350
2358
2367
2377
2520
2558
2570
2578
2580
2584

2

2585

mamológia
arytmia a koronárna jednotka
reprodukčná medicína
poradenská psychológia
pracovná a organizačná psychológia
akupunktúra
andrológia
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
gynekologická urológia
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
pediatrická anestéziológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
paliatívna medicína
rehabilitácia v detskom veku
pediatrická oftalmológia
sexuológia
pediatrická urgentná medicína
dentoalveolárna chirurgia
choroby slizníc ústnej dutiny
implantológia
onkológia vo vnútornom lekárstve
mukogingiválna chirurgia
psychiatrická sexuológia
služby zdravia pri práci
osteológia
endoskopické vyšetrovacie metódy
plánované rodičovstvo a antikoncepcia
drogové závislosti
dopravná psychológia
audioprotetika
diagnostická a intervenčná
ezofagogastroduodenoskopia

2

2586 diagnostická a intervenčná kolonoskopia

2
2
2
2

2591
2597
2599
2610

mamológia
arytmia a koronárna jednotka
reprodukčná medicína
poradenská psychológia
pracovná a organizačná psychológia
akupunktúra
andrológia
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
gynekologická urológia
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
pediatrická anestéziológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
paliatívna medicína
rehabilitácia v detskom veku
pediatrická oftalmológia
sexuológia
pediatrická urgentná medicína
dentoalveolárna chirurgia
choroby slizníc ústnej dutiny
implantológia
onkológia vo vnútornom lekárstve
mukogingiválna chirurgia
psychiatrická sexuológia
služby zdravia pri práci
osteológia
endoskopické vyšetrovacie metódy
plánované rodičovstvo a antikoncepcia
drogové závislosti
dopravná psychológia
audioprotetika
diagnostická a intervenčná
ezofagogastroduodenoskopia

chemoterapia nádorov
endoskopia respiračného systému
spondylochirurgia
domáca ošetrovateľská starostlivosť

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

diagnostická a intervenčná kolonoskopia

A
A
A
A

chemoterapia nádorov
endoskopia respiračného systému
spondylochirurgia
domáca ošetrovateľská starostlivosť
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2
2
3

2630 domáca hospicová starostlivosť
2978 nerozlíšené náklady ambulancií
3023 rádiológia

3

3025 anestéziológia a intenzívna medicína

3

3028 súdne lekárstvo

3

3031 hematológia a transfuziológia

3

3050

A
A
SVaLZ
LO / A /
SVaLZ
SVaLZ
LO / A /
SVaLZ

domáca hospicová starostlivosť
nerozlíšené náklady ambulancií
rádiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
súdne lekárstvo
hematológia a transfuziológia

3

diabetológia, poruchy látkovej premeny a
výživy
3061 medicínska informatika a bioštatistika

3

3065 klinická farmakológia

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3073
3080
3091
3098
3134
3135
3144
3160
3161
3170
3183
3184
3185
3186
3187
3193
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202

3

3203

3
3

3208
3241

3

3249

3

3253 ošetrovateľská starostlivosť v komunite

LO

ošetrovateľská starostlivosť v komunite

3

3255 špecializovaná urgentná starostlivosť
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v
3257
rodine a komunite
3278 arytmia a koronárna jednotka
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch
3291
vybraných systémov
3557 audiometria
endoskopické vyšetrovacie metódy v
3558
jednotlivých odboroch
3559 funkčné vyšetrovacie metódy
3561 kalmetizácia
3562 kardiologické vyšetrovacie metódy

A

špecializovaná urgentná starostlivosť
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu
v rodine a komunite
arytmia a koronárna jednotka
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia
porúch vybraných systémov
audiometria
endoskopické vyšetrovacie metódy v
jednotlivých odboroch
funkčné vyšetrovacie metódy
kalmetizácia
kardiologické vyšetrovacie metódy

3
3
3
3
3
3
3
3

medicína drogových závislostí
nemocničná lekáreň
cystická fibróza
JIS - geriatrická
zdravotnícke pomôcky
ergoterapia
klinická psychológia
lekárenstvo
sestra
zubná technika
doprava poistencov
centrálny príjem / urgentný príjem
centrálne operačné sály
centrálna sterilizácia
funkčná diagnostika
ústavná ošetrovateľská starostlivosť
JIS interná
JIS kardiologická
JIS metabolická
JIS pediatrická
JIS pneumologická a ftizeologická
JIS neurologická
JIS chirurgická
JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o
novorodencov
dialyzačné
psychoterapia
ošetrovateľská starostlivosť v odb.
vnútorného lekárstva

AS

diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
medicínska informatika a bioštatistika

A / SVaLZ

klinická farmakológia

LO / A
OMS
A
LO
A
SVaLZ
LO / A
PČ
A
SVaLZ
OMS
OMS
OMS
OMS
A / SVaLZ
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

medicína drogových závislostí
x
cystická fibróza
geriatria
zdravotnícke pomôcky
ergoterapia
klinická psychológia
x
sestra
zubná technika
x
x
x
x
funkčná diagnostika
ústavná ošetrovateľská starostlivosť
vnútorné lekárstvo
kardiológia
JIS metabolická
pediatria
pneumológia a ftizeológia
neurológia
chirurgia
JRSN - jednotka resuscitačnej
starostlivosti o novorodencov
dialyzačné
psychoterapia
ošetrovateľská starostlivosť v odb.
vnútorného lekárstva

LO / A

LO
A
LO / A
LO

A
LO / A
SVaLZ
A
SVaLZ
SVaLZ
A
A
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sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych
pomôcok

3

3563

3

3570 plánované rodičovstvo a antikoncepcia

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3571
3602
3603
3604
3609
3610
3611
3612
3613
3626
3631
3637
3650
3668
3691
3804
3806
3824

3
3
3
3

OMS

x

A

plánované rodičovstvo a antikoncepcia

A
LO
LO
LO
LO
A
LO
LO
LO
LO
LO
LO
OMS
LO
LO
LO
LO
A

psychofyzická príprava na pôrod
infektológia
spondylochirurgia
otorinolaryngológia
gynekológia a pôrodníctvo
domáca ošetrovateľská starostlivosť
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
kardiochirurgia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
x
cievna chirurgia
popáleninové
ošetrovateľstvo
pôrodná asistencia
očný optik

3827 rehabilitácia

A / SVaLZ

rehabilitácia

3931 dentálna hygiena
3978 nerozlíšené náklady pracovísk
ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
3993
sociálnych služieb

A
OMS

dentálna hygiena
x

OMS

x

psychofyzická príprava na pôrod
JIS infekčná
JIS spondylochirurgická
JIS otorinolaryngologická
JIS gynekologická
domáca ošetrovateľská starostlivosť
JIS ortopedická
JIS urologická
JIS úrazová
JIS kardiochirurgická
JIS hematologická
JIS neurochirurgická
preprava biologického materiálu
JIS cievnej chirurgie
JIS popáleninová
ošetrovateľstvo
pôrodná asistencia
očný optik

3

3995

výdajňa ortopedicko-protetických
zdravotníckych pomôcok

PČ

x

3

3996

výdajňa audio-protetických zdravotníckych
pomôcok

PČ

x

3

3997

PČ

x

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5

4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4025
4037
4038
4048
4068
4070
4107
4108
4109
4114
4222
4336
4978
5009
5012

JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
JZS
SVaLZ
SVaLZ

gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurochirurgia
plastická chirurgia
gastroenterológia
cievna chirurgia
maxilofaciálna chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
gastroenterologická chirurgia
pediatrická oftalmológia
nerozlíšené náklady jednodňovej ZS
gynekológia a pôrodníctvo
urológia

vlásenkárstvo - výroba parochní v
zdravotníctve
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
stomatológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurochirurgia
plastická chirurgia
gastroenterológia
cievna chirurgia
maxilofaciálna chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
gastroenterologická chirurgia
pediatrická oftalmológia
nerozlíšené náklady jednodňovej ZS
gynekológia a pôrodníctvo
urológia
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5
5

5023 rádiológia
5024 klinická biochémia

SVaLZ
SVaLZ

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

rádiológia
klinická biochémia
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
súdne lekárstvo
patologická anatómia
hematológia a transfuziológia
klinická mikrobiológia
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
nukleárna medicína
kardiológia
lekárska genetika
nefrológia
klinická farmakológia
pediatrická neurológia
pediatrická imunológia a alergiológia
pediatrická gastroenterológia,
hepatológia a výživa
pediatrická pneumológia a ftizeológia
zubná technika
x
x
x
funkčná diagnostika
tkaninové zariadenie
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
(SVLZ)
sonografia
biobanka
referenčné laboratórium
nemocničná krvná banka
invazívna diagnostika a intervenčná
liečba v kardiológii
laboratórna medicína
magnetická rezonancia
osteodenzitometria

5

5027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

SVaLZ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5028
5029
5031
5034
5040
5043
5047
5049
5062
5063
5065
5104
5140

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

5

5154

5
5
5
5
5
5
5

5156
5170
5184
5185
5186
5187
5188

5

5210

5
5
5
5

5212
5213
5214
5218

5

5221

5
5
5

5225
5228
5232

súdne lekárstvo
patologická anatómia
hematológia a transfuziológia
klinická mikrobiológia
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
nukleárna medicína
kardiológia
lekárska genetika
nefrológia
klinická farmakológia
pediatrická neurológia
pediatrická imunológia a alergiológia
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a
výživa
pediatrická pneumológia a ftizeológia
zubná technika
centrálny príjem / urgentný príjem
centrálne operačné sály
centrálna sterilizácia
funkčná diagnostika
tkaninové zariadenie
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
(SVLZ)
sonografia
biobanka
referenčné laboratórium
nemocničná krvná banka
invazívna diagnostika a intervenčná liečba v
kardiológii
laboratórna medicína
magnetická rezonancia
osteodenzitometria

5

5247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

SVaLZ

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

5

5259

laboratórne a diagnostické metódy v
hematológii a transfúziológii

SVaLZ

laboratórne a diagnostické metódy v
hematológii a transfúziológii

5

5274

fyzioterapia funkčných a štrukturálnych
porúch pohybového systému

SVaLZ

fyzioterapia funkčných a štrukturálnych
porúch pohybového systému

5

5279

echokardiografia a ultrazvukové vyšetr.
cievneho systému

SVaLZ

echokardiografia a ultrazvukové vyšetr.
cievneho systému

5

5291

liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch
vybraných systémov

SVaLZ

liečebná rehabilitácia a fyzioterapia
porúch vybraných systémov

5

5303 abdominálna ultrasonografia u dospelých

SVaLZ

abdominálna ultrasonografia u dospelých

5

5306

5
5
5
5

5335
5349
5351
5364

5

5378

klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
rehabilitácia v detskom veku
vyšetrovacie metódy v kardiológii
perfuziológia
príprava cytostatík
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového
systému

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
OMS
OMS
OMS
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
rehabilitácia v detskom veku
vyšetrovacie metódy v kardiológii
perfuziológia
príprava cytostatík
fyzioterapia vybraných ochorení
pohybového systému
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5393 pediatrická rádiológia
klinická psychofyziológia (neurofeedback a
5525
biofeedback)
5532 ultrazvuk v ortopédii
endoskopické vyšetrovacie metódy v
5558
jednotlivých odboroch

SVaLZ

5

5574 digitálna substrakčná angiografia - DSA

SVaLZ

digitálna substrakčná angiografia - DSA

5
5
5
5

5575
5576
5581
5582

mamografia
počítačová tomografia - CT
mobilizačné techniky
reflexná terapia podľa Vojtu
diagnostická a intervenčná
5585
ezofagogastroduodenoskopia

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

mamografia
počítačová tomografia - CT
mobilizačné techniky
reflexná terapia podľa Vojtu
diagnostická a intervenčná
ezofagogastroduodenoskopia

5

5586 diagnostická a intervenčná kolonoskopia

SVaLZ

5

5588

5
5
5
5
5

5593
5594
5595
5597
5598

5

5705

5

5711

5

5712 ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5818
5844
5846
5867
5978
6001
6003
6004
6005
6007
6008
6010
6011
6014
6015
6018
6019
6020
6025

6

6027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

6
6
6
6
6
6

6031
6040
6044
6046
6048
6049

5
5
5
5

5

endoskopická retrográdna
cholangiopankreatikografia
intervenčná rádiológia
intervenčná ultrasonografia v urológii
mamodiagnostika v gynekológii
endoskopia respiračného systému
klinické skúšanie liekov
invazívna katétrová diagnostika a liečba
porúch srdcového rytmu
echokardiografia

masér
fyzioterapia
diplomovaný fyzioterapeut
ošetrovateľstvo a rehabilitácia
nerozlíšené náklady SVLZ
vnútorné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
všeobecná starostlivosť o deti a dorast
chirurgia
ortopédia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína

hematológia a transfuziológia
klinická imunológia a alergológia
foniatria
algeziológia
gastroenterológia
kardiológia

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ

SVaLZ

SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
SVaLZ
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

pediatrická rádiológia
klinická psychofyziológia
(neurofeedback a biofeedback)
ultrazvuk v ortopédii
endoskopické vyšetrovacie metódy v
jednotlivých odboroch

diagnostická a intervenčná kolonoskopia
endoskopická retrográdna
cholangiopankreatikografia
intervenčná rádiológia
intervenčná ultrasonografia v urológii
mamodiagnostika v gynekológii
endoskopia respiračného systému
klinické skúšanie liekov
invazívna katétrová diagnostika a liečba
porúch srdcového rytmu
echokardiografia
ultrazvukové vyšetrenie cievneho
systému
masér
fyzioterapia
diplomovaný fyzioterapeut
ošetrovateľstvo a rehabilitácia
nerozlíšené náklady SVLZ
vnútorné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
všeobecná starostlivosť o deti a dorast
chirurgia
ortopédia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
klinická imunológia a alergológia
foniatria
algeziológia
gastroenterológia
kardiológia
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diabetológia, poruchy látkovej premeny a
výživy
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
medicína drogových závislostí
pediatrická neurológia
detská psychiatria
klinická logopédia
liečebná pedagogika
klinická psychológia
dlhodobo chorých
dialyzačné
hepatológia
psychoterapia
paliatívna medicína
nerozlíšené náklady stacionárov
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína

6

6050

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6056
6060
6063
6064
6073
6104
6105
6141
6143
6144
6205
6208
6216
6241
6334
6978
8001
8002
8003
8004
8005
8007
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8018
8019
8025

8

8027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8031
8037
8038
8043
8049
8051
8060
8068
8069
8070
8073
8107
8108
8114
8184
8191
8192
8205
8207
8331

hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
radiačná onkológia
kardiológia
neonatológia
geriatria
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická otorinolaryngológia
centrálny príjem / urgentný príjem
popáleninové
doliečovacie
dlhodobo chorých
transplantačné
pediatrická infektológia

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
OMS
A
A
A
A
A

diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
medicína drogových závislostí
pediatrická neurológia
detská psychiatria
klinická logopédia
liečebná pedagogika
klinická psychológia
dlhodobo chorých
dialyzačné
hepatológia
psychoterapia
paliatívna medicína
nerozlíšené náklady stacionárov
vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
radiačná onkológia
kardiológia
neonatológia
geriatria
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická otorinolaryngológia
x
popáleninové
doliečovacie
dlhodobo chorých
transplantačné
pediatrická infektológia
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8
8

8334 paliatívna medicína
8599 spondylochirurgia

A
A

paliatívna medicína
spondylochirurgia

8

8978 nerozlíšené náklady centrálneho príjmu

A

nerozlíšené náklady centrálneho príjmu

P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

P009
S009
S010
S011
S012
S013
S014
S015
S037
S038
S068
S069
S070
S079
S106
S107
S108
S109
S114
S206
S207
S229
S319
S322
S336
S599

LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO

gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
otorinolaryngológia
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
chirurgia ruky
transplantačné
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
urológia
pediatrická oftalmológia
spondylochirurgia

pôrodná sála
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
onkológia v otorinolaryngológii
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia
chirurgia ruky
transplantačné
onkológia v gynekológii
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
pediatrická oftalmológia
spondylochirurgia
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Účtovná trieda 5 – Náklady
50 - Spotrebované nákupy
500.000000

Náklady

Súčet

Náklady

501.000000

Spotreba materiálu

Súčet

Spotreba materiálu

501.100000

Spotreba materiálu – spolu

Súčet

Spotreba materiálu – spolu

501.110000

Lieky – spolu

Súčet

Lieky – spolu

501.111000

Lieky podľa ATC

Súčet

Lieky zaradených do ATC skupín

501.111010

Tráviaci trakt a metabolizmus

súčet

Lieky ATC skupiny A

501.111011

Tráviaci trakt a metabolizmus – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny A - pripočítateľné položky

501.111012

Tráviaci trakt a metabolizmus – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny A - nepripočítateľné položky

501.111020

Krv a krvotvorné orgány

súčet

Lieky ATC skupiny B

501.111021

Krv a krvotvorné orgány – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny B - pripočítateľné položky

501.111022

Krv a krvotvorné orgány – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny B - nepripočítateľné položky

501.111030

Kardiovaskulárny systém

súčet/

Lieky ATC skupiny C

501.111031

Kardiovaskulárny systém – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny C - pripočítateľné položky

501.111032

Kardiovaskulárny systém – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny C - nepripočítateľné položky

501.111040

Dermatologiká

súčet

Lieky ATC skupiny D

501.111041

Dermatologiká – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny D - pripočítateľné položky

501.111042

Dermatologiká – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny D - nepripočítateľné položky

501.111050

Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny

súčet

Lieky ATC skupiny G

501.111051

Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny G - pripočítateľné položky

501.111052

Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny G - nepripočítateľné položky

501.111060

Systémové hormóny s výnimkou pohlavných hormónov

súčet

Lieky ATC skupiny H

501.111061

Systémové hormóny s výnimkou pohlavných hormónov – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny H - pripočítateľné položky

501.111062

Systémové hormóny s výnimkou pohlavných hormónov – okrem
PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny H - nepripočítateľné položky

501.111070

Antiinfektíva na systémové použitie

súčet

Lieky ATC skupiny J
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501.111071

Antiinfektíva na systémové použitie – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny J - pripočítateľné položky

501.111072

Antiinfektíva na systémové použitie – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny J - nepripočítateľné položky

501.111080

Antineoplastiká a imunomodulátory

súčet

Lieky ATC skupiny L

501.111081

Antineoplastiká a imunomodulátory – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny L - pripočítateľné položky

501.111082

Antineoplastiká a imunomodulátory – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny L - nepripočítateľné položky

501.111090

Muskuloskeletálny systém

súčet

Lieky ATC skupiny M

501.111091

Muskuloskeletálny systém – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny M - pripočítateľné položky

501.111092

Muskuloskeletálny systém – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny M - nepripočítateľné položky

501.111100

Centrálna nervová sústava

súčet

Lieky ATC skupiny N

501.111101

Centrálna nervová sústava – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny N - pripočítateľné položky

501.111102

Centrálna nervová sústava – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny N - nepripočítateľné položky

501.111110

Antiparazitiká

súčet

Lieky ATC skupiny P

501.111111

Antiparazitiká – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny P - pripočítateľné položky

501.111112

Antiparazitiká – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny P - nepripočítateľné položky

501.111120

Respiračný systém

súčet

Lieky ATC skupiny R

501.111121

Respiračný systém – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny R - pripočítateľné položky

501.111121

Respiračný systém – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny R - nepripočítateľné položky

501.111130

Zmyslové orgány

súčet

Lieky ATC skupiny S

501.111131

Zmyslové orgány – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny S - pripočítateľné položky

501.111132

Zmyslové orgány – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny S - nepripočítateľné položky

501.111140

Váriá

súčet

Lieky ATC skupiny V

501.111141

Diagnostiká (ATC skupina V04, V09)

súčet

Lieky ATC skupiny V04, V09

501.1111411

Diagnostiká – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny V04, V09 - pripočítateľné položky

501.1111412

Diagnostiká – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny V04, V09 - nepripočítateľné položky

501.111142

Ostatné váriá (ATC skupina V01, V03,V06, V07, V10, V11, V12,
V20)

súčet

Lieky ATC skupiny V01, V03,V06, V07, V10, V11, V12, V20

501.1111421

Ostatné váriá – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny V01, V03,V06, V07, V10, V11, V12, V20 - pripočítateľné položky
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501.1111422

Ostatné váriá – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny V01, V03,V06, V07, V10, V11, V12, V20 - nepripočítateľné položky

501.111150

Kontrastné látky (ATC skupina V08)

súčet

Lieky ATC skupiny V08

501.111151

Kontrastné látky – PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny V08 - pripočítateľné položky

501.111152

Kontrastné látky – okrem PP

súčet/účtovanie

Lieky ATC skupiny V08 - nepripočítateľné položky

501.112000

Lieky mimo ATC

Súčet

Lieky nezaradené do ATC skupín

501.112100

Mediciálne plyny

súčet/účtovanie

Medicinálne plyny používané pri operáciách a iných lekárskych výkonoch (kyslík,
tekutý dusík a pod.)

501.112200

Dietetiká - potraviny a výživové doplnky

súčet/účtovanie

Dietetiká - potraviny a výživové doplnky

501.112300

Dezinfekcia

súčet/účtovanie

Dezinfekcia na lekárske účely

501.112400

Suroviny a obaly

súčet/účtovanie

Suroviny a obaly používané pri IPL (individuálna príprava liekov)

501.112500

Lieh

súčet/účtovanie

Lieh

501.113000

Ostatné lieky

Súčet

Lieky inde neuvedené

501.120000

Krv a krvné výrobky

Súčet

Krv a krvné výrobky

501.121000

Krv a krvné výrobky

súčet/účtovanie

Krv a krvné výrobky

501.130000

Zdravotnícky materiál

Súčet

Zdravotnícky materiál

501.130100

Implantáty

súčet/účtovanie

Implantáty a príslušenstvo - pripočítateľné položky

501.130200

Transplantáty

súčet/účtovanie

Transplantáty - pripočítateľné položky

501.130300

RTG materiál

súčet/účtovanie

RTG materiál - pripočítateľné položky

501.130400

Inštrumenty

súčet/účtovanie

Inštrumenty - pripočítateľné položky

501.130500

Stomatologický zdravotný materiál

súčet/účtovanie

Stomatologický zdravotný materiál - pripočítateľné položky

501.130600

Podtlakový systém hojenia rán

súčet/účtovanie

Podtlakový systém hojenia rán - pripočítateľné položky

501.130700

Oftalmologický ZM okrem implantátov

súčet/účtovanie

Oftalmologický zdravotný materiál okrem implantátov - pripočítateľné položky

501.130800

Ostatný osobitne hradený materiál

súčet/účtovanie

Ostatné pripočítateľné položky inde neuvedené

501.131000

Ostatný zdravotnícky materiál

Súčet

Nehradený zdravotný materiál

501.131100

Obväzový materiál

súčet/účtovanie

Obväzový materiál

501.131200

Šicí materiál

súčet/účtovanie

Šicí materiál

501.131300

Ostatný osobitne nehradený materiál

súčet

Nehradený zdravotný materiál inde neuvedený
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501.131301

Implantáty (okrem PP)

súčet/účtovanie

Implantáty a príslušenstvo - nepripočítateľné položky

501.131302

Transplantáty (okrem PP)

súčet/účtovanie

Transplantáty - nepripočítateľné položky

501.131303

RTG materiál (okrem PP)

súčet/účtovanie

RTG materiál - nepripočítateľné položky

501.131304

Inštrumenty (okrem PP)

súčet/účtovanie

Inštrumenty - nepripočítateľné položky

501.131305

Stomatologický zdravotný materiál (okrem PP)

súčet/účtovanie

Stomatologický zdravotný materiál - nepripočítateľné položky

501.131306

Podtlakový systém hojenia rán (okrem PP)

súčet/účtovanie

Podtlakový systém hojenia rán - nepripočítateľné položky

501.131307

Oftalmologický ZM okrem implantátov (okrem PP)

súčet/účtovanie

Oftalmologický zdravotný materiál okrem implantátov - nepripočítateľné položky

501.131308

Ostatný osobitne hradený materiál (okrem PP)

súčet/účtovanie

Ostatné nepripočítateľné položky inde neuvedené

501.131400

Jednorazové operačné materiály

súčet/účtovanie

Jednorázové operačné materiály

501.131500

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

súčet/účtovanie

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

501.131600

Laboratórny materiál

súčet/účtovanie

Laboratórny materiál

501.131700

Odberový materiál

súčet/účtovanie

Odberový materiál (krvi a telesných tekutín)

501.140000

Potraviny

Súčet

501.141000

Potraviny pre pacientov

súčet/účtovanie

Potraviny
Potraviny pre pacientov

501.142000

Potraviny pre zamestnancov

súčet/účtovanie

Potraviny pre zamestnancov

501.143000

Potraviny pre cudzích

súčet/účtovanie

Potraviny pre cudzích (samoplatcov, sprevádzajúce osoby apod.)

501.145000

Materské mlieko

súčet/účtovanie

Materské mlieko od darkýň a dojčenská výživa

501.150000

Všeobecný materiál

Súčet

501.151000

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

súčet/účtovanie

Všeobecný materiál
Čistiace, dezinfekčné prostriedky

501.152000

Kancelárske potreby

súčet/účtovanie

Kancelársky spotrebný materiál (napr. papier, perá apod.) - nie krátkodobý majetok

501.153000

Tlačivá

súčet/účtovanie

Tlačivá na lekárske aj prevádzkové účely

501.154000

Technické plyny

Súčet

Propán-bután

501.154000001 Technické plyny-ZT

súčet/účtovanie

Propán-bután pre zdravotnícke technológie

501.154000002 Technické plyny- NT

súčet/účtovanie

Propán-bután pre nezdravotnícke technológie

501.155000

Pracie prostriedky

súčet/účtovanie

Pracie prostriedky pre nemocničnú hygienu

501.156000

Ochranné zdravotné pomôcky

Súčet/účtovanie Ochranné zdravotné pomôcky poskytnuté nad rámec zákona

501.157000

Ostatný všeobecný materiál

Súčet/účtovanie Ostatný všeobecný materiál inde neuvedený

104

Príloha č. 5
501.160000

Materiál na údržbu vrátané náhradných dielov

Súčet

501.161000

Náhradné diely ZT

súčet/účtovanie

Materiál na údržbu vrátane náhradných dielov
Náhradné diely na zdravotnícku techniku

501.162000

Prevádzkovo - technický materiál

súčet/účtovanie

Údržbársky materiál, elektromateriál, materiál pre IT

501.170000

Krátkodobý majetok – spolu

Súčet

Krátkodobý majetok

501.171000

Zdravotnícka technika

súčet/účtovanie

Technické vybavenie ambulancií a oddelení, napr. infúzne stojany, liekové skrinky,
matrace a prístroje (ak to nie je investičný majetok)

501.172000

Prevádzka

súčet/účtovanie

Elektronástroje a iné nástroje použité na prevádzku (údržbu)

501.173000

IT

súčet/účtovanie

Počítače, LCD monitory a iný IT drobný majetok

501.174000

Telekomunikačná technika

súčet/účtovanie

Mobilné a pevné telefóny

501.175000

Knižnica

súčet/účtovanie

Knihy, časopisy, predplatné

501.176000

Bielizeň rovná, operačná

súčet/účtovanie

Plachty, obliečky

501.177000

Ostatný drobný hmotný majetok

Súčet/účtovanie Ostatný krátkodobý majetok inde neuvedený

501.178000

Nábytok

Súčet/účtovanie Nábytok ako napr. pracovné stoly, skrine, stoličky, regále apod.

501.180000

Palivá a pohonné látky

Súčet

Palivá a pohonné látky

501.181000

Palivá tuhé

súčet/účtovanie

Palivá tuhé

501.182000

Palivá kvapalné

súčet/účtovanie

Palivá kvapalné

501.183000

Palivá plynné

súčet/účtovanie

Palivá plynné

501.184000

PHM - benzín

súčet/účtovanie

Spotreba paliva (benzín)

501.185000

PHM - nafta

súčet/účtovanie

Spotreba paliva (nafta)

501.186000

Oleje a mazadlá

súčet/účtovanie

Spotreba materiálu pri údržbe vozového parku

501.190000

Ostatný materiál

Súčet

Ostatný materiál inde neuvedený

502.000000

Spotreba energie

Súčet

Spotreba energie

502.100000

Spotreba energie

Súčet

Náklady na vodu, paru, plyn a tepelnú a elektrickú energiu

502.110000

Elektrická energia

súčet/účtovanie

Náklady na spotrebu elektrickej energie

502.120000

Plyn

súčet/účtovanie

Náklady na spotrebu zemného plynu

502.130000

Tepelná energia

súčet/účtovanie

Náklady na spotrebu tepelnej energie

502.140000

Voda

súčet/účtovanie

Náklady na spotrebu vody
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502.150000

Para

súčet/účtovanie

Náklady na spotrebu pary

504.000000

Predaný tovar

Súčet

Predaný tovar

504.100000

Predaný tovar

súčet/účtovanie

Náklady na predaný tovar

51 – Služby
511.000000

Opravy a udržovanie

Súčet

Opravy a udržovanie

511.100000

Opravy a udržovanie – spolu

Súčet

Náklady na externé opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku

511.110000

Opravy a údržba zdravotníckej techniky

súčet/účtovanie

Externá oprava, servis zdravotníckych prístrojov a techniky

511.120000

Opravy a údržba nezdravotníckej techniky

súčet/účtovanie

Externá oprava, servis chladničiek a práčiek

511.130000

Opravy budov a stavieb

súčet/účtovanie

Externá oprava, servis v oblasti - elektrika, voda, plyn, výťahy, klimatizácia, potrubná
pošta, kanalizácia, kúrenie, požiarna technika (hasiace), bleskozvody, horáky, velín

511.140000

Opravy a údržba vozového parku

súčet/účtovanie

Externá oprava, servis a údržba motorových vozidiel

511.150000

Opravy a údržba výpočtovej techniky

súčet/účtovanie

Externá oprava, servis počítačov, kopírovacích zariadení, tlačiarní, serverov, switchov,
IT kabeláže apod.

511.160000

Opravy a údržba telekomunikačnej techniky

súčet/účtovanie

Externá oprava, servis telefónov, ústredne, signalizácie

511.170000

Ostatné

súčet/účtovanie

Servis, opravy a údržba inde neuvedené

512.000000

Cestovné

Súčet

Cestovné

512.100000

Cestovné

Súčet

Náhrady výdavkov pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách

512.110000

Cestovné tuzemské

Súčet

Cestovné tuzemské

512.111000

Stravné

súčet/účtovanie

Stravné v SR

512.112000

Ostatné

súčet/účtovanie

Ostatné náhrady v SR, napr. ubytovanie, cestovný lístok, taxislužba apod.

512.113000

Náhrada cestovného

súčet/účtovanie

Náhrada cestovného

512.120000

Cestovné zahraničné

Súčet

Cestovné zahraničné

512.121000

Stravné

súčet/účtovanie

Stravné v zahraničí

512.122000

Ostatné

súčet/účtovanie

Ostatné náhrady v zahraničí, napr. ubytovanie, cestovný lístok, taxislužba apod.

513.000000

Náklady na reprezentáciu

Súčet

Náklady na reprezentáciu

513.100000

Náklady na reprezentáciu

Súčet

Náklady určené na reprezentáciu organizácie

513.110000

Náklady na reprezentáciu

súčet/účtovanie

Výdavky na pohostenie
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518.000000

Ostatné služby

Súčet

Ostatné služby

518.100000

Ostatné služby

Súčet

Všetky ostatné externé služby, ktoré svojim obsahom nepatria na
predchádzajúce účty skupiny 51 a nie sú poskytované bankami, poisťovňami;
účtuje sa tu tiež nehmotný majetok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého
nehmotného majetku

518.110000

Zdravotnícke služby

Súčet

Zdravotnícke služby

518.111000

Konzíliá

súčet/účtovanie

Konzíliá poskytnuté inými zdravotníckymi zariadeniami

518.112000

Služby ambulancií pohotovostnej služby

súčet/účtovanie

Služby prijaté od lekárov v rámci APS

518.113000

Transplantácie a odbery orgánov

súčet/účtovanie

Náklady súvisiace s transplantáciou a odberom orgánov (pečeň, obličky,
oftalmologický amnión apod.)

518.114000

Laboratórne vyšetrenia

súčet/účtovanie

Náklady na laboratórne vyšetrenie, ktoré sú vykonávané iným dodávateľom, napr.
ÚDZS

518.115000

Zobrazovacie techniky

súčet/účtovanie

Náklady na zobrazovacie služby

518.116000

Doprava zdravotnícka

súčet/účtovanie

Doprava pacientov, tiel zosnulých

518.117000

Operačné výkony

súčet/účtovanie

Externé dodávané operačné výkony

518.118000

Ostatné

súčet/účtovanie

Ostatné zdravotnícke služby, inde neuvedené, napr. chladenie a manipulácia mŕtvych
tiel, mikrobiologické kontroly od RÚVZ

518.120000

Prevádzkové služby

Súčet

Prevádzkové služby

518.121000

Upratovanie

súčet/účtovanie

Upratovacie služby

518.122000

Pranie

súčet/účtovanie

Pranie rovnošiat, plienok apod.

518.123000

Energetické hospodárstvo

súčet/účtovanie

Služby pre tepelné hospodárstvo

518.124000

Odpadové hospodárstvo

súčet/účtovanie

Zneškodnenie komunálneho, biologického odpadu

518.125000

Dezinfekcia a deratizácia

súčet/účtovanie

Služby dezinfekcie a deratizácie budov a areálov

518.126000

Ochrana objektov

súčet/účtovanie

Služby v oblasti ochrany objektov, napr. bezpečnostná služba, oprava závory, čítačiek,
kamerových systémov

518.127000

Stravovanie

súčet

Stravovanie

518.127010

Stravovanie – pacienti

súčet/účtovanie

Stravovanie pre pacientov (dodávanie stravy dodávateľom)
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518.127020

Stravovanie – sprevádzajúce osoby

súčet/účtovanie

Stravovanie zamestnancov (dodávanie stravy dodávateľom)

518.128000

Stočné, zrážková voda

súčet/účtovanie

Stočné a zrážková voda

518.129000

Ostatné prevádzkové služby

súčet/účtovanie

Ostatné prevádzkové služby inde neuvedené, napr. revízie, údržba areálu, služby
administratívnych činností, knižné služby, služby bezpečnostného poradcu

518.130000

Manažérske služby

Súčet

Manažérske služby

518.131000

Kvalita

súčet/účtovanie

Certifikát kvality

518.132000

Marketing a inzercia

súčet/účtovanie

Inzeráty, fotoslužby, rozmnožovanie materiálov, nemocničné časopisy, plagáty,
reklamné a propagačné predmety

518.133000

Právne, poradenské služby, exekučné služby, auditorské služby

súčet/účtovanie

Právne, poradenské služby, exekučné služby, audítorské služby

518.134000

Štúdie, posudky, expertízy

súčet/účtovanie

Znalecké posudky, prieskumné a projektové práce

518.135000

Služby súvisiace s verejných obstarávaním

súčet/účtovanie

Elektronické aukcie

518.136000

Provízie a refundácie

súčet/účtovanie

Provízie a refundácie

518.137000

Ostatné manažérske služby

súčet/účtovanie

Externé prezentácie a konzultačné služby

518.140000

Nájomné

Súčet

Nájomné

518.141000

Nájomné – zdravotnícky majetok

súčet/účtovanie

Nájomné za medicinálne plyny (fľaše), analyzátor (biochémia)

518.142000

Nájomné – nezdravotnícky majetok

súčet/účtovanie

Nájomné za kopírovacie zariadenie apod.

518.150000

Vzdelávanie

súčet/účtovanie Vzdelávanie

518.160000

Služby v oblasti logistiky

Súčet

Služby v oblasti logistiky

518.161000

Služby informačných technológií

súčet/účtovanie

Údržba KNIS, softvéru v registračných pokladniach, softvéru v nemocničnej / verejnej
lekárni atď.

518.162000

Poštovné

súčet/účtovanie

Poštové poplatky, prepravné

518.163000

Telekomunikačné služby

súčet/účtovanie

Telekomunikačné poplatky - pevná linka, mobilné telefóny

518.164000

Doprava všeobecná

súčet/účtovanie

Doprava všeobecná

518.170000

Ostatné služby

Súčet

Ostatné služby inde neuvedené

518.171000

Ostatné služby vozového parku

súčet/účtovanie

Technická a emisná kontrola, diaľničné známky

518.172000

Ostatné služby zdravotníckej techniky

súčet/účtovanie

Metrológia a kalibrácie

518.173000

Ostatné služby výpočtovej techniky

súčet/účtovanie

IT služby, nezaradené na 518.161
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518.174000

Ostatné služby prevádzkových celkov

súčet/účtovanie

Ostatné služby súvisiace s prevádzkou / údržbou budov a areálov, inde nezaradené,
napr. zhotovenie kľúčov, súvisiace s kúrením apod.

518.175000

Ostatné služby nezdravotníckej techniky

súčet/účtovanie

Ostatné služby nezdravotníckej techniky inde nezaradené

518.176000

Poplatok za sprostredkované stravovacie služby

súčet/účtovanie

Poplatok v prípade stravovacích poukážok

518.180000

Softvér

Súčet

Softvér
Všetky požitky zamestnancov zo závislej činnosti a mzdy v brutto sumách vrátane
dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Do hrubej mzdy sa
započítava aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy.

52 - Osobné náklady
521.000000

Mzdové náklady

Súčet

Mzdové náklady; členenie podľa Prílohy č. 6: Priradenie pracovných pozícií k
skupinám pozícií DRG uvedenej v Kalkulačnej príručke

521.100000

Mzdové náklady

Súčet

Mzdové náklady vyúčtované na výplatu zamestnancom na základe zúčtovacích a
výplatných listín alebo iných dokladov, vždy v hrubých sumách; ide o mzdy
vrátane naturálnych miezd, prémií, odmien, náhrad miezd a ostatných pôžitkov
zo závislej práce vyonávanej pre zamestnávateľa

521.110000

Mzdové náklady

Súčet

Mzdové náklady

521.111000

Mzdové náklady lekárov

súčet/účtovanie

Mzdové náklady - lekári (imunológ, lekár, psychológ, zubný lekár)

521.112000

Mzdové náklady ost. zdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Mzdové náklady - ostatní zdravotnícki zamestnanci

521.113000

Mzdové náklady nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Mzdové náklady - nezdravotnícki zamestanci

521.114000

Mzdové náklady ošetrovateľský personál

súčet

Mzdové náklady - ošetrovateľský personál

521.114100

Mzdové náklady ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry súčet/účtovanie

Mzdové náklady - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

521.114200

Mzdové náklady ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Mzdové náklady - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

521.120000

Ostatné osobné náklady

Súčet

Ostatné osobné náklady

521.121000

OON / lekári

súčet/účtovanie

OON - lekári (imunológ, lekár, psychológ, zubný lekár)

521.122000

OON / ostatní zdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

OON - ostatní zdravotnícki zamestnanci

521.123000

OON / nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

OON - nezdravotnícki zamestanci

521.124000

OON / ošetrovateľský personál

súčet

OON - ošetrovateľský personál
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521.124100

OON / ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

súčet/účtovanie

OON - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

521.124200

OON / ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

OON - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

524.000000

Zákonné zdravotné a sociálne poistenie

Súčet

Náklady zamestnávateľa na zákonné zdravotné a sociálne poistenie

524.100000

Zákonné sociálne poistenie

Súčet

Náklady zamestnávateľa na zákonné zdravotné a sociálne poistenie

524.110000

Odvod do fondu zdrav. poistenia

Súčet

Náklady zamestnávateľa na zákonné zdravotné poistenie

524.111000

Odvod do fondu zdrav. poistenia/ lekári

súčet/účtovanie

Zdravotné poistenie - lekári

524.112000

Odvod do fondu zdrav. poistenia/ ostatní zdravot. zamestnanci

súčet/účtovanie

Zdravotné poistenie - ostatní zdravotnícki zamestnanci

524.113000

Odvod do fondu zdrav. poistenia/ nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Zdravotné poistenie - nezdravotnícki zamestanci

524.114000

Odvod do fondu zdrav. poistenia/ ošetrovateľský personál

súčet

Zdravotné poistenie - ošetrovateľský personál

524.114100

Odvod do fondu zdrav. poistenia / ošetrovateľský personál sestry, sociálne sestry

súčet/účtovanie

Zdravotné poistenie - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

521.114200

Odvod do fondu zdrav. poistenia / ošetrovateľský personál pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Zdravotné poistenie - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent

524.120000

Odvod do fondu nemocenského poistenia

Súčet

Náklady zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie - nemocenské poistenie

524.121000

Odvod do FNP / lekári

súčet/účtovanie

Nemocenské poistenie - lekári

524.122000

Odvod do FNP / ostatní zdravot. zamestnanci

súčet/účtovanie

Nemocenské poistenie - ostatní zdravotnícki zamestnanci

524.123000

Odvod do FNP / nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Nemocenské poistenie - nezdravotnícki zamestanci

524.124000

Odvod do FNP / ošetrovateľský personál

súčet

Nemocenské poistenie - ošetrovateľský personál

524.124100

Odvod do FNP / ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry súčet/účtovanie

Nemocenské poistenie - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

521.124200

Odvod do FNP / ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Nemocenské poistenie - ošetrovateľský personáll - pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent

524.130000

Odvod do fondu dôchodkového poistenia

Súčet

Náklady zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie - starobné poistenie

524.131000

Odvod do FDP / lekári

súčet/účtovanie

Starobné poistenie - lekári

524.132000

Odvod do FDP / ostatní zdravot. zamestnanci

súčet/účtovanie

Starobné poistenie - ostatní zdravotnícki zamestnanci

524.133000

Odvod do FDP / nezdravotn. zamestnanci

súčet/účtovanie

Starobné poistenie - nezdravotnícki zamestanci
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524.134000

Odvod do FDP / ošetrovateľský personál

súčet

Poistenie v nezamestnanosti - ošetrovateľský personál

524.134100

Odvod do FDP / ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry súčet/účtovanie

Poistenie v nezamestnanosti - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

521.134200

Odvod do FDP / ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Poistenie v nezamestnanosti - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

524.140000

Odvod do fondu zamestnanosti

Súčet

Náklady zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie - poistenie v
nezamestnanosti

524.141000

Odvod do FZ / lekári

súčet/účtovanie

Poistenie v nezamestnanosti - lekári

524.142000

Odvod do FZ / ostatní zdravot. zamestnanci

súčet/účtovanie

Poistenie v nezamestnanosti - ostatní zdravotnícki zamestnanci

524.143000

Odvod do FZ / nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Poistenie v nezamestnanosti - nezdravotnícki zamestanci

524.144000

Odvod do FZ / ošetrovateľský personál

súčet

Poistenie v nezamestnanosti - ošetrovateľský personál

524.144100

Odvod do FZ / ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

súčet/účtovanie

Poistenie v nezamestnanosti - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

521.144200

Odvod do FZ / ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Poistenie v nezamestnanosti - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

524.150000

Odvod do SP - invalidné poistenie

Súčet

Náklady zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie - invalidné poistenie

524.151000

Odvod do SP - IP / lekári

súčet/účtovanie

Invalidné poistenie - lekári

524.152000

Odvod do SP - IP / ostatní zdravot. zamestnanci

súčet/účtovanie

Invalidné poistenie - ostatní zdravotnícki zamestnanci

524.153000

Odvod do SP - IP / nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Invalidné poistenie - nezdravotnícki zamestanci

524.154000

Odvod do SP - IP / ošetrovateľský personál

súčet

Invalidné poistenie - ošetrovateľský personál

524.154100

Odvod do SP - IP / ošetrovateľský personál - sestry, sociálne
sestry

súčet/účtovanie

Invalidné poistenie - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

521.154200

Odvod do SP - IP / ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
súčet/účtovanie
zdravotnícky asistent

Invalidné poistenie - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent

524.160000

Odvod do SP - úrazové poistenie

Súčet

Náklady zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie - úrazové poistenie

524.161000

Odvod do SP - UP / lekári

súčet/účtovanie

Úrazové poistenie - lekári

524.162000

Odvod do SP - UP / zdravot. zamestnanci

súčet/účtovanie

Úrazové poistenie - ostatní zdravotnícki zamestnanci

524.163000

Odvod do SP - UP / nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Úrazové poistenie - nezdravotnícki zamestanci

524.164000

Odvod do SP - UP / ošetrovateľský personál

súčet

Úrazové poistenie - ošetrovateľský personál
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524.164100

Odvod do SP - UP / ošetrovateľský personál - sestry, sociálne
sestry

súčet/účtovanie

Úrazové poistenie - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

521.164200

Odvod do SP - UP / ošetrovateľský personál - pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Úrazové poistenie - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent

524.170000

Odvod do SP- poistenie do rezervného fondu

Súčet

Náklady zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie - rezervný fond

524.171000

Odvod do SP - RF / lekári

súčet/účtovanie

Rezervný fond - lekári

524.172000

Odvod do SP - RF / zdravot. zamestnanci

súčet/účtovanie

Rezervný fond - ostatní zdravotnícki zamestnanci

524.173000

Odvod do SP - RF / nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Rezervný fond - nezdravotnícki zamestanci

524.174000

Odvod do SP - RF / ošetrovateľský personál

súčet

Rezervný fond - ošetrovateľský personál

524.174100

Odvod do SP - RF / ošetrovateľský personál - sestry, sociálne
sestry

súčet/účtovanie

Rezervný fond - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

524.174200

Odvod do SP - RF / ošetrovateľský personál - pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Rezervný fond - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

525.000000

Ostatné sociálne poistenie

Súčet

Ostatné sociálne poistenie

525.100000

Ostatné sociálne poistenie

Súčet

Príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí
zamestnávateľ za zamestnancov v zmysle z. 250/2004 Zb

525.111000

Ostatné sociálne poistenie – lekári

súčet/účtovanie

Ostatné sociálne poistenie - lekári

525.112000

Ostatné sociálne poistenie - ostatní zdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Ostatné sociálne poistenie - ostatní zdravotnícki zamestnanci

525.113000

Ostatné sociálne poistenie - nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Ostatné sociálne poistenie - nezdravotnícki zamestnanci

525.114000

Ostatné sociálne poistenie - ošetrovateľský personál

súčet

Ostatné sociálne poistenie - ošetrovateľský personál

525.114100

Ostatné sociálne poistenie - ošetrovateľský personál - sestry,
sociálne sestry

súčet/účtovanie

Ostatné sociálne poistenie - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

525.114100

Ostatné sociálne poistenie - ošetrovateľský personál - pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Ostatné sociálne poistenie - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

527.000000

Zákonné sociálne náklady

Súčet

Zákonné sociálne náklady
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527.100000

Zákonné sociálne náklady

Súčet

Náklady vynaložené na vytvorenie pracovných a sociálnych podmienok a na
starostlivosť o zdravie zamestnancov (a osôb, ktoré sú podľa par. 11 Zákonníka
práce za zamestnancov považované); ide o náklady na plnenie povinností
vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov

527.110000

Tvorba sociálneho fondu

súčet

Tvorba sociálneho fondu v zmysle z. 152/1994 Z.z. vo výške prídelu

527.111000

Tvorba sociálneho fondu – lekári

súčet/účtovanie

Tvorba sociálneho fondu - lekári

527.112000

Tvorba sociálneho fondu - ostatní zdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Tvorba sociálneho fondu - ostatní zdravotnícki zamestnanci

527.113000

Tvorba sociálneho fondu - nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Tvorba sociálneho fondu - nezdravotnícki zamestnanci

527.114000

Tvorba sociálneho fondu - ošetrovateľský personál

súčet

Tvorba sociálneho fondu - ošetrovateľský personál

527.114100

Tvorba sociálneho fondu - ošetrovateľský personál - sestry,
sociálne sestry

súčet/účtovanie

Tvorba sociálneho fondu - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

527.114100

Tvorba sociálneho fondu - ošetrovateľský personál - pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Tvorba sociálneho fondu - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent

527.120000

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

súčet

Príspevky na stravovanie zamestnancov zabezpečované a poskytnuté za
podmienok ustanovených v par. 152 Zákonníka práce v sume najmenej 55%
ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného
pri pracovnej ceste v trvaní 5 - 12 hodín podľa z. 283/2002 Z.z.

527.121000

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie - lekári

súčet/účtovanie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie - lekári

527.122000

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie - ostatní zdravotnícki
zamestnanci

súčet/účtovanie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie - ostatní zdravotnícki zamestnanci

527.123000

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie - nezdravotnícki
zamestnanci

súčet/účtovanie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie - nezdravotnícki zamestnanci

527.124000

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie - ošetrovateľský
personál

súčet

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie - ošetrovateľský personál

527.124100

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie - ošetrovateľský
personál - sestry, sociálne sestry

súčet/účtovanie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne
sestry

527.124100

Príspevok zamestnávateľ na stravovanie - ošetrovateľský
personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie - ošetrovateľský personál - pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent
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527.130000

Odstupné

súčet

Odstupné poskytované podľa par. 76 Zákonníka práce

527.131000

Odstupné – lekári

súčet/účtovanie

Odstupné - lekári

527.132000

Odstupné - ostatní zdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Odstupné - ostatní zdravotnícki zamestnanci

527.133000

Odstupné - nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Odstupné - nezdravotnícki zamestnanci

527.134000

Odstupné - ošetrovateľský personál

súčet

Odstupné - ošetrovateľský personál

527.134100

Odstupné - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

súčet/účtovanie

Odstupné - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

527.134100

Odstupné - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Odstupné - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

527.140000

Odchodné

súčet

Odchodné poskytované podľa par. 76a Zákonníka práce

527.141000

Odchodné – lekári

súčet/účtovanie

Odchodné - lekári

527.142000

Odchodné - ostatní zdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Odchodné - ostatní zdravotnícki zamestnanci

527.143000

Odchodné - nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Odchodné - nezdravotnícki zamestnanci

527.144000

Odchodné - ošetrovateľský personál

súčet

Odchodné - ošetrovateľský personál

527.144100

Odchodné - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

súčet/účtovanie

Odchodné - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

527.144100

Odchodné - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Odchodné - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

527.150000

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Súčet

Náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN poskytovaná
zamestnávateľom zamestnancovi podľa z. 462/2003 Z.z.

527.151000

Náhrada príjmu pri dočas. PN - lekári

súčet/účtovanie

Náhrada príjmu pri dočasnej PN - lekári

527.152000

Náhrada príjmu pri dočas. PN - ostatní zdravotnícki zamestnanci súčet/účtovanie

Náhrada príjmu pri dočasnej PN - ostatní zdravotnícki zamestnanci

527.153000

Náhrada príjmu pri dočas. PN - nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Náhrada príjmu pri dočasnej PN - nezdravotnícki zamestnanci

527.154000

Náhrada príjmu pri dočas. PN - ošetrovateľský personál

súčet

Náhrada príjmu pri dočasnej PN - ošetrovateľský personál

527.154100

Náhrada príjmu pri dočas. PN - ošetrovateľský personál - sestry,
súčet/účtovanie
sociálne sestry

Náhrada príjmu pri dočasnej PN - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

527.154100

Náhrada príjmu pri dočas. PN - ošetrovateľský personál pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Náhrada príjmu pri dočasnej PN - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie
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527.160000

Osobné ochranné pomôcky

Súčet

Náklady vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade so z.
124/2006 Z.z. a s par. 146 - 149 Zákonníka práce a na hygienické vybavenie
pracovísk, najmä na poskytovanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov vrátane pracovného oblečenia a obuvi

527.161000

OOP – lekári

súčet/účtovanie

OOP - lekári

527.162000

OOP - ostatní zdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

OOP - ostatní zdravotnícki zamestnanci

527.163000

OOP - nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

OOP - nezdravotnícki zamestnanci

527.164000

OOP - ošetrovateľský personál

súčet

OOP - ošetrovateľský personál

527.164100

OOP - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

súčet/účtovanie

OOP - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

527.164100

OOP - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

OOP - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

527.170000

Zvyšovanie kvalifikácie

Súčet

Náklady na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov podľa par. 153 - 155
Zákonníka práce, z. 386/1997 Z.z. a z. 184/2009 Z.z.

527.171000

Zvyšovanie kvalifikácie – lekári

súčet/účtovanie

Zvyšovanie kvalifikácie - lekári

527.172000

Zvyšovanie kvalifikácie - ostatní zdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Zvyšovanie kvalifikácie - ostatní zdravotnícki zamestnanci

527.173000

Zvyšovanie kvalifikácie - nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Zvyšovanie kvalifikácie - nezdravotnícki zamestnanci

527.174000

Zvyšovanie kvalifikácie - ošetrovateľský personál

súčet

Zvyšovanie kvalifikácie - ošetrovateľský personál

527.174100

Zvyšovanie kvalifikácie - ošetrovateľský personál - sestry,
sociálne sestry

súčet/účtovanie

Zvyšovanie kvalifikácie - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

527.174100

Zvyšovanie kvalifikácie - ošetrovateľský personál - pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Zvyšovanie kvalifikácie - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent

527.180000

Povinné lekárske prehliadky

Súčet

Náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom
predpismi, napr. z. 576/2004 Z.z., z. 272/1994 Z.z., z. 126/2006 Z.z.

527.181000

Povinné lekárske prehliadky - lekári

súčet/účtovanie

Povinné lekárske prehliadky - lekári

527.182000

Povinné lekárske prehliadky - ostatní zdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Povinné lekárske prehliadky - ostatní zdravotnícki zamestnanci

527.183000

Povinné lekárske prehliadky - nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Povinné lekárske prehliadky - nezdravotnícki zamestnanci

527.184000

Povinné lekárske prehliadky - ošetrovateľský personál

súčet

Povinné lekárske prehliadky - ošetrovateľský personál
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527.184100

Povinné lekárske prehliadky - ošetrovateľský personál - sestry,
sociálne sestry

527.184100

Povinné lekárske prehliadky - ošetrovateľský personál - pôrodná
súčet/účtovanie
asistentka, zdravotnícky asistent

Povinné lekárske prehliadky - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka,
zdravotnícky asistent

527.190000

Rekondičné pobyty

Súčet

Príspevky na rekreácie, liečebné pobyty, pokiaľ sa neuhrádzajú zo sociálneho
fondu

527.191000

Rekondičné pobyty – lekári

súčet/účtovanie

Rekondičné pobyty - lekári

527.192000

Rekondičné pobyty - ostatní zdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Rekondičné pobyty - ostatní zdravotnícki zamestnanci

527.193000

Rekondičné pobyty - nezdravotnícki zamestnanci

súčet/účtovanie

Rekondičné pobyty - nezdravotnícki zamestnanci

527.194000

Rekondičné pobyty - ošetrovateľský personál

súčet

Rekondičné pobyty - ošetrovateľský personál

527.194100

Rekondičné pobyty - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne
sestry

súčet/účtovanie

Rekondičné pobyty - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

527.194100

Rekondičné pobyty - ošetrovateľský personál - pôrodná
asistentka, zdravotnícky asistent

súčet/účtovanie

Rekondičné pobyty - ošetrovateľský personál - pôrodná asistentka, zdravotnícky
asistent

súčet/účtovanie

Povinné lekárske prehliadky - ošetrovateľský personál - sestry, sociálne sestry

527.200000

Ostatné

Súčet

Ostatné náklady vynaložené na vytvorenie pracovných a sociálnych podmienok
a na starostlivosť o zdravie zamestnancov (a osôb, ktoré sú podľa par. 11
Zákonníka práce za zamestnancov považované); ide o náklady na plnenie
povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, inde neuvedené

527.210000

Pitný režim

súčet/účtovanie

Pitný režim

528.000000

Ostatné sociálne náklady

Súčet

Ostatné sociálne náklady

súčet/účtovanie

Ostatné sociálne náklady vynaložené v prospech zamestnancov nad rámec zákonných
predpisov, napr.:
a) príspevok na stravovanie presahujúci limit ustanovený v par. 152 Zákonníka práce,
ak nie je poskytovaný zo sociálneho fondu,
b) výrobky alebo služby poskytované na osobnú spotrebu zamestnancov bezodplatne,
c) študijné príspevky zamestnancom,
d) príspevky na rekreácie, liečebné pobyty, pokiaľ sa neuhrádzajú zo sociálneho fondu

528.100000

Ostatné sociálne náklady
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53 - Dane a poplatky
531.000000

Daň z motorových vozidiel

Súčet

Daň z motorových vozidiel

531.100000

Daň z motorových vozidiel

súčet/účtovanie

Daňová povinnosť dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie podľa z.
582/2014 Z.z. na základe daňového priznania

532.000000

Daň z nehnuteľností

Súčet

Daň z nehnuteľností

532.100000

Daň z nehnuteľností

súčet/účtovanie

Daňová povinnosť dane nehnuteľností za zdaňovacie obdobie podľa z. 582/2014 Z.z.
vyrubená správcom dane platobným výmerom, a to daň z pozemkov, daň zo stavieb a
daň z bytov

538.000000

Ostatné dane a poplatky

Súčet

Ostatné dane a poplatky

súčet/účtovanie

Ostatné miestne dane v zmysle z. 582/2004 Z.z. okrem dane za ubytovanie,
dodatočné vyrubenie miestnych daní/DPH/spotrebných daní za minulé roky
Poplatky platené subjektom verejnej správy (orgánom ústrednej správy a územnej
samosprávy):
a) miestne poplatky obciam za komunálne a drobné stavebné odpady,
b) správne poplatky podľa z. 145/1995 Z.z.,
c) súdne poplatky podľa z. 71/1992 Z.z.,
d) poplatky za znečisťovanie ovzdušia podľa z. 140/1998 Z.z.,
e) poplatky za uloženie odpadov podľa z. 17/2004 Z.z.,
f) poplatky za vypúšťanie odpadových vôd podľa z. 755/2004 Z.z.,
g) koncesionárske poplatky podľa z. 212/1195 Z.z.

Súčet

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

538.100000

Ostatné dane a poplatky

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541.000000

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

541.100000

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

súčet/účtovanie

Zostatková cena odpisovaného dlhodobého majetku, obstarávacia cena
neodpisovaného dlhodobého majetku a hodnota nedokončeného dlhodobého majetku
pri jeho predaji

542.000000

Predaný materiál

Súčet

Predaný materiál
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542.100000

Predaný materiál

súčet/účtovanie

Úbytok nakúpeného materiálu v obstarávacej cene alebo materiálu vytvoreného
vlastnou činnosťou vo vlastných nákladoch

544.000000

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Súčet

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

544.100000

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

súčet/účtovanie

Pokuty, penále a úroky z omeškania vyplývajúce z zmluvných vzťahov, napr. úroky z
omeškania za oneskorené plnenie peňažného záväzku voči veriteľovi v zmysle
Obchodného zákonníka, zmluvné pokuty za porušenie zmluvných povinností (pokuta
za nedodanie, neodobratie, prekročenie dodávok), odstupné zo zrušenia zmluvy

545.000000

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Súčet

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

545.100000

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

súčet/účtovanie

Pokuty, penále a úroky z omeškania, ktoré nevyplývajú zo zmluvných vzťahov, napr.
pokuty a úroky z omeškania vyrubené správcom dane alebo predpísané sociálnou
poisťovňou, colnými orgánmi apod.

546.000000

Odpis pohľadávky

Súčet

Odpis pohľadávky

546.100000

Odpis pohľadávky

súčet/účtovanie

Odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania bez ohľadu na to, z akého
dôvodu je pohľadávka nevymožiteľná

548.000000

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Súčet

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

548.100000

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Súčet

Ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú prevádzkovej
činnosti, napr.:
a) PZP majetku a dobrovoľné poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť,
b) členské príspevky vyplývajúce z povinného členstva v právnickej osobe,
c) náhrada zodpovednosti za spôsobenú škodu,
d) náhrada súdnych trov a právneho zastupovania na základe rozhodnutia súdu,
e) trovy exekúcie,
f) rozdiely zo zaokrúhľovania

548.110000

Emisie

súčet/účtovanie

Emisie

548.120000

Neuplatnená časť DPH

súčet/účtovanie

Neuplatnená časť DPH

548.130000

Členské príspevky

súčet/účtovanie

Členské príspevky

548.140000

Zmarené investície

súčet/účtovanie

Zmarené investície

548.150000

Ostatné výplaty fyzickým osobám

súčet/účtovanie

Ostatné výplaty fyzickým osobám: vyplatenie náborového príspevku

118

Príloha č. 5
548.160000

Náklady - centové vyrovnania

súčet/účtovanie

Náklady - centové vyrovnania

548.170000

Náklady na pasívne spory a exekúcie

súčet/účtovanie

Náklady na pasívne spory a exekúcie

548.180000

Ostatné

súčet/účtovanie

Ostatné: refundácia nákladov od MZ SR pre SOKRZ, ÚKR, rezidenský program ????

549.000000

Manká a škody

Súčet

Manká a škody

549.100000

Manká a škody

súčet/účtovanie

Manká a škody na dlhodobom vyrubené , na nakúpených zásobách a zásobách
vlastnej výroby

Súčet

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

súčet/účtovanie

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Zostatková cena dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku pri jeho
vyradení z používania z dôvodu likvidácie, okrem likvidácie z dôvodu škody, predaja,
darovania apod.

55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z
prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
551.000000

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku

551.100000

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

551.900000

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku - podnikateľská činnosť

súčet/účtovanie

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Zostatková cena dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku pri jeho
vyradení z používania z dôvodu likvidácie, okrem likvidácie z dôvodu škody, predaja,
darovania apod.

552.000000

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

Súčet

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

552.100000

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

súčet/účtovanie

Tvorba krátkodobej a dlhodobej zákonnej rezervy z prevádzkovej činnosti:
a) rezervy na nevyfaktúrované dodávky a služby, zostavenie, overenie, zverejnenie
účtovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie daňového priznania,
b) rezervy na vyprodukované emisie v zmysle osobitného predpisu

553.000000

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

Súčet

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
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553.100000

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

súčet/účtovanie

Tvorba ostatných krátkodobých a dlhodobých rezerv v zmysle par. 14 postupov
účtovania, ktoré nie sú daňovo uznané v zmysle zákona o dani z príjmov:
a) rezervy na povinnosť plnenia na základe súdneho sporu,
b) rezervy na ostatné pokuty a penále,
c) na iné rizika a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

554.000000

Tvorba rezerv z finančnej činnosti

Súčet

Tvorba rezerv z finančnej činnosti

554.100000

Tvorba rezerv z finančnej činnosti

súčet/účtovanie

Tvorba rezerv z finančnej činnosti:
a) rezervy na povinnosť plnenia na základe osobitného predpisu,
b) rezervy na ostatné pokuty a penále,
c) na iné rizika a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

555.000000

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Súčet

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

555.100000

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

súčet/účtovanie

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období do nákladov bežného obdobia, s
ktorým vecne a časovo súvisia

557.000000

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

Súčet

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

súčet/účtovanie

Tvorba zákonných opravných položiek k majetku, ktorý sa vzťahuje k prevádzkovej
činnosti. V súčasnosti platný zákon od dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v zmysle Par.
20 považuje za zákonnú:
a) tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči tuzemským i zahraničným dlžníkom
v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní za podmienok uvedených v odseku 10, 11
a 12
b) tvorba opravných položiek k nadobudnutému majetku za podmienok uvedených v
ods. 13
c) tvorba opravných položiek k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne
alebo čiastočne neuhradí, za podmienok uvedených v ods. 14
Okrem toho za zákonnú sa považuje i tvorba opravných položiek k pohľadávkam, pri
ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne neuhradí, za podmienok
uvedených v Par. 52 ods. 18 zákona.

557.100000

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
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558.000000

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

Súčet

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

558.100000

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

súčet/účtovanie

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti, ktoré zákon o daniach z
príjmov nepovažuje za daňovo uznané. Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných
položiek sú stanovené v par. 15 postupov účtovania:
a) tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku,
b) tvorba opravnej položky k poskytnutým preddavkom,
c) tvorba opravnej položky k zásobám,
d) tvorba ostatných opravných položiek k pohľadávkam (iné sporné pohľadávky ktoré
nespĺňajú ustanovenia pre zúčtovanie na účte 557).

559.000000

Tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti

Súčet

Tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti

súčet/účtovanie

Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti:
a) tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku,
b) tvorba opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku.

559.100000

Tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti

56 - Finančné náklady
561.000000

Predané cenné papiere a podiely

Súčet

Predané cenné papiere a podiely

561.100000

Predané cenné papiere a podiely

súčet/účtovanie

Úbytok dlhodobých i krátkodobých cenných papierov a podielov pri ich predaji

562.000000

Úroky

Súčet

Úroky

562.100000

Úroky

súčet/účtovanie

Platobná povinnosť z dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách,
finančných operáciách

563.000000

Kurzové straty

Súčet

Kurzové straty

563.100000

Kurzové straty

súčet/účtovanie

Kurzové straty v súlade s § 7 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre ROPO

564.000000

Náklady na precenenie cenných papierov

Súčet

Náklady na precenenie cenných papierov

564.100000

Náklady na precenenie cenných papierov

súčet/účtovanie

Zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie, ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa z.o účtovníctve

566.000000

Náklady na krátkodobý finančný majetok

Súčet

Náklady na krátkodobý finančný majetok
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566.100000

Náklady na krátkodobý finančný majetok

súčet/účtovanie

Zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie, ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierky, ako zníženie menovitej hodnoty

568.000000

Ostatné finančné náklady

Súčet

Ostatné finančné náklady

568.100000

Ostatné finančné náklady

súčet/účtovanie

Ostatné finančné náklady:
a) bankové poplatky za vedenie účtov a za ostatné služby poskytnuté peňažným
ústavom,
b) náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako
aj depozitné poplatky a provízie v prípade, že tieto nie sú súčasťou obstarávacej ceny
majetku,
c) poistenie majetku,
d) poistné zo zákonnej zodpovednosti za škody a iné druhy poistenia,
e) náklady súvisiace s obchodovaním s cennými papiermi.

569.000000

Manká a škody na finančnom majetku

Súčet

Manká a škody na finančnom majetku

súčet/účtovanie

Manká a škody zistených pri inventarizácii finančného majetku:
a) škoda na pokladničnej hotovosti – krádež finančných prostriedkov neznámym
páchateľom ,
b) škoda na ceninách – napr. odcudzené ceniny, znehodnotené treťou osobou,
c) krádež finančných prostriedkov z účtu – neznámy prevod,
d) krádež finančných prostriedkov pri prevoze hotovosti,
e) manká a škody na krátkodobom, dlhodobom finančnom majetku.

569.100000

Manká a škody na finančnom majetku

Účtovné prípady neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti účtovnej
jednotky, ako aj mimoriadne udalosti vyskytnuté náhodne

57 - Mimoriadne náklady
572.000000

Škody

Súčet

Škody

572.100000

Škody

súčet/účtovanie

Škody vzniknuté na majetku z mimoriadnych príčin, napr. v dôsledku živelnej pohromy

574.000000

Tvorba rezerv

Súčet

Tvorba rezerv
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574.100000

Tvorba rezerv

súčet/účtovanie

Tvorba rezerv na mimoriadne náklady, na základe rozhodnutia účtovnej jednotky,
krátkodobého charakteru (napr. finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a rizík)
Tvorba rezerv na mimoriadne náklady, na základe rozhodnutia účtovnej jednotky,
dlhodobého charakteru

578.000000

Ostatné mimoriadne náklady

Súčet

Ostatné mimoriadne náklady

578.100000

Ostatné mimoriadne náklady

súčet/účtovanie

Ostatné náklady mimoriadneho charakteru, ktoré nie sú obsiahnuté na ostatných
účtoch tejto účtovej skupiny

579.000000

Tvorba opravných položiek

Súčet

Tvorba opravných položiek

579.100000

Tvorba opravných položiek

súčet/účtovanie

Tvorba opravných položiek k majetku, ak majú vzťah k mimoriadnym nákladom

59 - Dane z príjmov
591.000000

Splatná daň z príjmov

Splatná daň z príjmov právnických osôb, podľa daňového priznania, vyčíslenej
súčet/účtovanie za príslušné zdaňovacie obdobie. Účtuje sa tu i o dani z príjmov vyberanej
zrážkou.

595.000000

Dodatočne platená daň z príjmov

Dodatočne vyrubená daň alebo nárok na vrátenie dane z príjmov za
súčet/účtovanie predchádzajúce roky, ak ide o nevýznamné sumy. Účtuje sa na základe
rozhodnutia správcu dane alebo na základe dodatočného daňového priznania.

Účtovná trieda 6 – Výnosy
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
600.000000

Výnosy

Súčet

Výnosy

601.000000

Tržby za vlastné výrobky

Súčet

Tržby za vlastné výrobky

601.100000

Tržby za vlastné výkony a tovary

súčet/účtovanie

Tržby za vlastné výkony a tovary

602.000000

Tržby z predaja služieb

Súčet

602.100000

VšZP

Súčet

Tržby z predaja služieb na VšZP

602.110000

VšZP – hospitalizácie

Súčet

Tržby z predaja služieb na VšZP za HP

602.111000

VšZP – hospitalizácie

súčet/účtovanie

Hospitalizačné prípady

602.113000

VšZP – MFNZS

súčet/účtovanie

Mimoriadne finančne náročná zdravotná starostlivosť
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602.119000

VšZP - mimotelová eliminačná liečba

súčet/účtovanie

Mimotelová eliminačná liečba

602.120000

VšZP – JZS

súčet/účtovanie

Tržby z predaja služieb na VšZP za JZS

602.130000

VšZP – ambulancie

Súčet

Tržby z predaja služieb na VšZP za ŠAS

602.131000

VšZP - ambulancie – body

súčet/účtovanie

Ambulancie – body

602.132000

VšZP - ambulancie – výkony

súčet/účtovanie

Ambulancie – výkony

602.133000

VšZP – kapitácia

súčet/účtovanie

Kapitácia

602.134000

VšZP – stomatológia

súčet/účtovanie

Stomatológia

602.135000

VšZP – ambulancia pohotovostnej služby – paušál

súčet/účtovanie

Ambulancia pohotovostnej služby – paušál

602.136000

VšZP - expektačné lôžko (H5556)

súčet/účtovanie

Expektačné lôžko (H5556)

602.137000

VšZP – ambulancie urgentnej medicíny (urgent 1. alebo 2. typu)

súčet/účtovanie

Ambulancie urgentnej medicíny (urgent 1. alebo 2. typu)

602.140000

VšZP – SVaLZ

Súčet

Tržby z predaja služieb na VšZP za SVaLZ

602.141000

VšZP – SVaLZ – body

súčet/účtovanie

SVaLZ – body

602.142000

VšZP – SVaLZ – výkony

súčet/účtovanie

SVaLZ – výkony

602.150000

VšZP – krv

Súčet

Tržby z predaja služieb na VšZP za krv

602.151000

VšZP - krv – pripočítateľné položky k HP

súčet/účtovanie

Krv – pripočítateľné položky k HP

602.153000

VšZP - krv – JZS

súčet/účtovanie

Krv – JZS

602.154000

VšZP - krv – ambulancie

súčet/účtovanie

Krv – ambulancie

602.160000

VšZP – lieky

Súčet

Tržby z predaja služieb na VšZP za lieky

602.161000

VšZP - lieky – pripočítateľné položky k HP

súčet/účtovanie

Lieky – pripočítateľné položky k HP

602.163000

VšZP - lieky – JZS

súčet/účtovanie

Lieky – JZS

602.164000

VšZP - lieky – ambulancie

súčet/účtovanie

Lieky – ambulancie

602.165000

VšZP - lieky – SVaLZ

súčet/účtovanie

Lieky – SVaLZ

602.166000

VšZP - lieky – stacionár

súčet/účtovanie

Lieky – stacionár

602.170000

VšZP – ZM

Súčet

Tržby z predaja služieb na VšZP za zdravotnícke pomôcky

602.171000

VšZP - ZM - pripočítateľné položky k HP

súčet/účtovanie

ZM –pripočítateľné položky k HP

602.173000

VšZP - ZM – JZS

súčet/účtovanie

ZM – JZS

602.174000

VšZP - ZM – ambulancie

súčet/účtovanie

ZM – ambulancie
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602.175000

VšZP - ZM – SVaLZ

súčet/účtovanie

ZM –SVaLZ

602.180000

VšZP – stacionár

súčet/účtovanie

Tržby z predaja služieb na VšZP za stacionár

602.190000

VšZP – doprava

súčet/účtovanie

Tržby z predaja služieb na VšZP za dopravu

602.200000

Dôvera ZP

Súčet

Tržby z predaja služieb na Dôveru

602.210000

Dôvera – hospitalizácie

Súčet

Tržby z predaja služieb na Dôveru za HP

602.211000

Dôvera – hospitalizácie

súčet/účtovanie

Hospitalizačné prípady

602.213000

Dôvera – MFNZS

súčet/účtovanie

Mimoriadne finančne náročná zdravotná starostlivosť

602.219000

Dôvera - mimotelová eliminačná liečba

súčet/účtovanie

Mimotelová eliminačná liečba

602.220000

Dôvera – JZS

súčet/účtovanie

Tržby z predaja služieb na Dôveru za JZS

602.230000

Dôvera – ambulancie

Súčet

Tržby z predaja služieb na Dôveru za ŠAS

602.231000

Dôvera - ambulancie - body

súčet/účtovanie

Ambulancie – body

602.232000

Dôvera – ambulancie - výkony

súčet/účtovanie

Ambulancie – výkony

602.233000

Dôvera – kapitácia

súčet/účtovanie

Kapitácia

602.234000

Dôvera – stomatológia

súčet/účtovanie

Stomatológia

602.235000

Dôvera – ambulancia pohotovostnej služby

súčet/účtovanie

Ambulancia pohotovostnej služby – paušál

602.236000

Dôvera - expektačné lôžko (H5556)

súčet/účtovanie

Expektačné lôžko (H5556)

602.237000

Dôvera – ambulancie urgentného príjmu (urgent 1. alebo 2. typu) súčet/účtovanie

Ambulancie urgentnej medicíny (urgent 1. alebo 2. typu)

602.240000

Dôvera – SVaLZ

Súčet

Tržby z predaja služieb na Dôveru za SVaLZ

602.241000

Dôvera - SVaLZ - body

súčet/účtovanie

SVaLZ – body

602.242000

Dôvera – SVaLZ - výkony

súčet/účtovanie

SVaLZ – výkony

602.250000

Dôvera – krv

Súčet

Tržby z predaja služieb na Dôveru za krv

602.251000

Dôvera - krv - pripočítateľné položky k HP

súčet/účtovanie

Krv – pripočítateľné položky k HP

602.253000

Dôvera - krv – JZS

súčet/účtovanie

Krv – JZS

602.254000

Dôvera - krv – ambulancie

súčet/účtovanie

Krv – ambulancie

602.260000

Dôvera – lieky

Súčet

Tržby z predaja služieb na Dôveru za lieky

602.261000

Dôvera - lieky - pripočítateľné položky k HP

súčet/účtovanie

Lieky – pripočítateľné položky k HP
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602.263000

Dôvera - lieky – JZS

súčet/účtovanie

Lieky – JZS

602.264000

Dôvera - lieky – ambulancie

súčet/účtovanie

Lieky – ambulancie

602.265000

Dôvera - lieky – SVaLZ

súčet/účtovanie

Lieky – SVaLZ

602.266000

Dôvera - lieky – stacionár

súčet/účtovanie

Lieky – stacionár

602.270000

Dôvera – ZM

Súčet

Tržby z predaja služieb na Dôveru za zdravotnícke pomôcky

602.271000

Dôvera - ZM - pripočítateľné položky k HP

súčet/účtovanie

ZM –pripočítateľné položky k HP

602.273000

Dôvera - ZM – JZS

súčet/účtovanie

ZM – JZS

602.274000

Dôvera - ZM – ambulancie

súčet/účtovanie

ZM – ambulancie

602.275000

Dôvera - ZM – SVaLZ

súčet/účtovanie

ZM –SVaLZ

602.280000

Dôvera – stacionár

súčet/účtovanie

Tržby z predaja služieb na Dôveru za stacionár

602.290000

Dôvera – doprava

súčet/účtovanie

Tržby z predaja služieb na Dôveru za dopravu

602.300000

Union ZP

Súčet

Tržby z predaja služieb na Union

602.310000

Union – hospitalizácie

Súčet

Tržby z predaja služieb na Union za HP

602.311000

Union – hospitalizácie

súčet/účtovanie

Hospitalizačné prípady

602.313000

Union – MFNZS

súčet/účtovanie

Mimoriadne finančne náročná zdravotná starostlivosť

602.319000

Union - mimotelová eliminačná liečba

súčet/účtovanie

Mimotelová eliminačná liečba

602.320000

Union – JZS

súčet/účtovanie

Tržby z predaja služieb na Union za JZS

602.330000

Union – ambulancie

Súčet

Tržby z predaja služieb na Union za ŠAS

602.331000

Union - ambulancie – body

súčet/účtovanie

Ambulancie – body

602.332000

Union - ambulancie - výkony

súčet/účtovanie

Ambulancie – výkony

602.333000

Union – kapitácia

súčet/účtovanie

Kapitácia

602.334000

Union – stomatológia

súčet/účtovanie

Stomatológia

602.335000

Union – ambulancia pohotovostnej služby

súčet/účtovanie

Ambulancia pohotovostnej služby – paušál

602.336000

Union - expektačné lôžko

súčet/účtovanie

Expektačné lôžko (H5556)

602.337000

Union – ambulancie urgentného príjmu (urgent 1. alebo 2. typu)

súčet/účtovanie

Ambulancie urgentnej medicíny (urgent 1. alebo 2. typu)

602.340000

Union – SVaLZ

Súčet

Tržby z predaja služieb na Union za SVaLZ

602.341000

Union – SVaLZ – body

súčet/účtovanie

SVaLZ – body
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602.342000

Union - SVaLZ - výkony

súčet/účtovanie

SVaLZ – výkony

602.350000

Union – krv -

Súčet

Tržby z predaja služieb na Union za krv

602.351000

Union - krv - pripočítateľné položky k HP

súčet/účtovanie

Krv – pripočítateľné položky k HP

602.353000

Union - krv – JZS

súčet/účtovanie

Krv – JZS

602.354000

Union - krv – ambulancie

súčet/účtovanie

Krv – ambulancie

602.360000

Union – lieky

Súčet

Tržby z predaja služieb na Union za lieky

602.361000

Union - lieky - pripočítateľné položky k HP

súčet/účtovanie

Lieky – pripočítateľné položky k HP

602.363000

Union - lieky – JZS

súčet/účtovanie

Lieky – JZS

602.364000

Union - lieky - ambulancie

súčet/účtovanie

Lieky – ambulancie

602.365000

Union - lieky – SVaLZ

súčet/účtovanie

Lieky – SVaLZ

602.366000

Union - lieky – stacionár

súčet/účtovanie

Lieky – stacionár

602.370000

Union – ZM

Súčet

Tržby z predaja služieb na Union za zdravotnícke pomôcky

602.371000

Union - ZM - pripočítateľné položky k HP

súčet/účtovanie

ZM –pripočítateľné položky k HP

602.373000

Union - ZM – JZS

súčet/účtovanie

ZM – JZS

602.374000

Union - ZM – ambulancie

súčet/účtovanie

ZM – ambulancie

602.375000

Union - ZM – SVaLZ

súčet/účtovanie

ZM –SVaLZ

602.380000

Union – stacionár

súčet/účtovanie

Tržby z predaja služieb na Union za stacionár

602.390000

Union – doprava

súčet/účtovanie

Tržby z predaja služieb na Union za dopravu

602.400000

EU – poistenci

Súčet

Tržby z predaja služieb - EU poistenci

602.410000

EU - poistenci VšZP

súčet/účtovanie

EU - poistenci VšZP

602.420000

EU - poistenci Dôvera

súčet/účtovanie

EU - poistenci Dôvera

602.430000

EU - poistenci Union

súčet/účtovanie

EU - poistenci Union

602.500000

Tržby za zdravotnú starostlivosť nehradenú ZP

Súčet

Tržby za zdravotnú starostlivosť nehradenú zdravotnými poisťovňami

602.510000

Tržby za zdravotnú starostlivosť nehradenú ZP

súčet/účtovanie

Tržby za zdravotné výkony (histológia, epidurálna žiadosť, masáže, tejpovanie,
FENO, plynové injekcie)

602.511000

Ubytovanie sprevádzajúcich osôb

súčet/účtovanie

Ubytovanie sprevádzajúcich osôb

602.512000

Stravovanie sprevádzajúcich osôb

súčet/účtovanie

Stravovanie sprevádzajúcich osôb
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602.513000

AS – lieky

súčet/účtovanie

AS - lieky (doplatky)

602.514000

Ostatné platby od fyzických osôb

súčet/účtovanie

Tržby za ambulantné výkony a SVALZ pre fyzické osoby

602.515000

Ostatné platby od právnických osôb

súčet/účtovanie

Tržby za ambulantné výkony a SVALZ pre právnické osoby

602.600000

Tržby ostatné

Súčet

Tržby ostatné

602.610000

Tržby ostatné

súčet/účtovanie

Stravné zamestnanci

602.910000

Tržby z podnikateľskej činnosti

súčet/účtovanie

Tržby z podnikateľskej činnosti

602.911000

Prenájom nehnuteľností

súčet/účtovanie

Prenájom nehnuteľností, napr. tržby za poskytované služby odberateľom (nájom
nebytových priestorov, garáží a pozemkov)

602.912000

Prenájom hnuteľných prostriedkov

súčet/účtovanie

Prenájom hnuteľných prostriedkov

602.913000

Prenájom reklamných plôch

súčet/účtovanie

Prenájom reklamných plôch

602.914000

Reklama

súčet/účtovanie

Reklama

604.000000

Tržby za tovar

Súčet

Tržby za tovar vo verejnej lekárni

604.100000

Tržby za tovar

súčet/účtovanie

Tržby za tovar

Súčet

Aktivácia materiálu a tovaru

62 – Aktivácia
621.000000

Aktivácia materiálu a tovaru

621.100000

Aktivácia materiálu a tovaru

súčet/účtovanie

Hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii v závislosti od zvoleného
spôsobu účtovania zásob (spôsob A alebo spôsob B účtovania), napr.:
a) aktivácia materiálu / tovaru vyrobeného vo vlastnej réžii oceneného vo vlastných
nákladoch,
b) opravy a renovácia materiálu (náhradných dielov).

622.000000

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

Súčet

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

622.100000

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

súčet/účtovanie

Aktivácia vnútroorganizačných služieb, napr. vnútroorganizačná preprava vlastnými
dopravnými prostriedkami pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku a zásob (ako
súčasť obstarávacej ceny), ale i pri použití na iné účely ako je napr. na sociálne účely
a na účely reprezentácie

623.000000

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

Súčet

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

623.100000

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

súčet/účtovanie

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii
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624.000000

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Súčet

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

624.100000

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

súčet/účtovanie

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii

64 - Ostatné výnosy
641.000000

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

Súčet

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku

641.100000

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

súčet/účtovanie

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

642.000000

Tržby z predaja materiálu

Súčet

Tržby z predaja materiálu

642.100000

Tržby z predaja materiálu

súčet/účtovanie

Tržby z predaja materiálu

644.000000

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Súčet

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

644.100000

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

súčet/účtovanie

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania vyplývajúce z zmluvných vzťahov, napr.
úroky z omeškania za oneskorené plnenie peňažného záväzku voči veriteľovi v zmysle
Obchodného zákonníka, zmluvné pokuty za porušenie zmluvných povinností (pokuta
za nedodanie, neodobratie, prekročenie dodávok), odstupné zo zrušenia zmluvy; bez
ohľadu či boli zaplatené alebo nie

645.000000

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Súčet

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

645.100000

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

súčet/účtovanie

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania; bez ohľadu či boli zaplatené alebo nie

646.000000

Výnosy z odpísaných pohľadávok

Súčet

Výnosy z odpísaných pohľadávok

646.100000

Výnosy z odpísaných pohľadávok

súčet/účtovanie

Inkasá pohľadávok, ktoré sa v minulosti odpísali na ťarchu nákladov a od toho dňa sa
neúčtovali na účte pohľadávok; Výnosy z postúpenia pohľadávok z prevádzkovej
činnosti

648.000000

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Súčet

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

648.100000

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Súčet

Výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k prevádzkovej
činnosti. Účtujú sa tu napríklad nároky na náhrady škody alebo manka voči
zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalosti.

648.110000

Emisné kvóty

súčet/účtovanie

Emisné kvóty

648.120000

Nárok na úhradu škody od poisťovne

súčet/účtovanie

Nárok na úhradu škody od poisťovne
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648.130000

Nárok na úhradu manka a škody od zamestnanca

súčet/účtovanie

Nárok na úhradu manka a škody od zamestnanca

648.140000

Inventarizačné prebytky

súčet/účtovanie

Inventarizačné prebytky

648.150000

Refundácie, vratky

súčet/účtovanie

Refundácie miezd

648.160000

Prijaté dary vecné

súčet/účtovanie

Prijaté dary vecné

648.170000

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

súčet/účtovanie

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti inde neuvedené, napr. výnosy zo zberných
surovín, výnosy z refundácie MZ SR pre SOKRZ a ÚKR, poštovné, prevádzková réžia
(Verejná lekáreň, odberatelia za energie) a iné

65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
652.000000

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

Súčet

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

652.100000

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

súčet/účtovanie

Použitie a zrušenie zákonných rezerv, ktoré boli účtované na ťarchu účtu 552

653.000000

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

Súčet

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

653.100000

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

súčet/účtovanie

Zúčtovanie ostatných krátkodobých a dlhodobých rezerv , ktoré boli zúčtované na
ťarchu účtu 553

657.000000

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

Súčet

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

657.100000

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

súčet/účtovanie

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

658.000000

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

Súčet

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

658.100000

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

súčet/účtovanie

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

66 - Finančné výnosy
661.000000

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Súčet

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

661.100000

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

súčet/účtovanie

Tržby z predaja cenných papierov a podielov dlhodobého a krátkodobého charakteru

662.000000

Úroky

Súčet

Prijaté úroky
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662.100000

Úroky

súčet/účtovanie

Úroky od bánk a od iných dlžníkov za obdobné plnenia v brutto hodnote (úroky z
peňažných prostriedkov bežných účtov a vkladových účtov, z obchodných zmeniek)

663.000000

Kurzové zisky

Súčet

Kurzové zisky

663.100000

Kurzové zisky

súčet/účtovanie

Kurzové zisky podľa § 7 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre ROPO

665.000000

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Súčet

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

665.100000

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

súčet/účtovanie

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

666.000000

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Súčet

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

666.100000

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

súčet/účtovanie

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

668.000000

Ostatné finančné výnosy

Súčet

Finančné výnosy neúčtované na predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny

668.100000

Ostatné finančné výnosy

súčet/účtovanie

Ostatné finančné výnosy

Súčet

Náhrady škôd

67 - Mimoriadne výnosy
672.000000

Náhrady škôd

672.100000

Náhrady škôd

súčet/účtovanie

Náhrady škôd, napr.:
a) zúčtovanie nároku na náhradu škôd voči poisťovní alebo inému subjektu, ak ide o
škodu zo živelnej pohromy alebo z inej mimoriadnej udalosti,
b) prijatá náhrada škody bez účtovania pohľadávky v rámci hlavnej / podnikateľskej
činnosti

674.000000

Zúčtovanie rezerv

Súčet

Zúčtovanie rezerv

674.100000

Zúčtovanie rezerv

súčet/účtovanie

Zúčtovanie rezerv charakteru mimoriadnych výnosov, ktorých tvorba bola zaúčtovaná
na ťarchu účtu 574

678.000000

Ostatné mimoriadne výnosy

Súčet

Ostatné mimoriadne výnosy

678.100000

Ostatné mimoriadne výnosy

súčet/účtovanie

Výnosy z dôvodu postúpenia alebo ukončenia hospodárskej činnosti alebo zložky
prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky

679.000000

Zúčtovanie opravných položiek

Súčet

Zúčtovanie opravných položiek
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679.100000

Zúčtovanie opravných položiek

súčet/účtovanie

Zúčtovanie opravných položiek k majetku, ak majú vzťah k mimoriadnym nákladom a
ich tvorba bola zúčtovaná na ťarchu účtu 579

68 - Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v štátnych rozpočtových a
príspevkových organizáciách
681.000000

Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

Súčet

Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
Transfer poskytnutý na bežné výdavky od zriaďovateľa vo výške výdavkov (iba
ROPO)
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu

681.100000

Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

súčet/účtovanie

682.000000

Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu

Súčet

682.100000

Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu

súčet/účtovanie

Transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od zriaďovateľa vo výške odpisov,
zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku (iba ROPO)

683.000000

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy

Súčet

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy

683.100000

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej
správy

súčet/účtovanie

Transfer poskytnutý na bežné výdavky od ostatných subjektov verejnej správy vo
výške nákladov (iba ROPO)

684.000000

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
verejnej správy

Súčet

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy

684.100000

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej
súčet/účtovanie
správy

Transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od ostatných subjektov verejnej správy vo
výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku (iba
ROPO)

685.000000

Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev

Súčet

Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev

685.100000

Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev

súčet/účtovanie

Transfer poskytnutý na bežné výdavky z rozpočtu Európskych spoločenstiev vo výške
nákladov (iba ROPO)

686.000000

Výnosy z kapitálových transferov od Európskych
spoločenstiev

Súčet

Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
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686.100000

Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev

súčet/účtovanie

Transfer poskytnutý na kapitálové výdavky z rozpočtu Európskych spoločenstiev vo
výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku (iba
ROPO)

687.000000

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy

Súčet

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

687.100000

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy

súčet/účtovanie

Transfer poskytnutý na bežné výdavky od ostatných subjektov mimo verejnej správy
vo výške nákladov (ROPO)

688.000000

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy

Súčet

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

688.100000

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy

súčet/účtovanie

Transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od ostatných subjektov mimo verejnej
správy vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému
majetku (ROPO)
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